ГОДИНА XXIX
ЧЕТВРТАК 04.02.2021.

БРОЈ
1.

1.
На основу члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17) и
чланова 130., 131., 132., 133. и 134. Пословника
Скупштине Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“ број: 2/18 и 2/20) Скупштина
Града Приједора на 2. сједници одржаној дана
3.2.2021. године донијела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2021. 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
2021. годину, садржи активности Скупштине које
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 Скупштини
Града, те јавних установа и организација.

Web adresa
www.prijedorgrad.org
Скупштина
Града
Приједора
ће
у
2021.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.
У 2021. години морамо уобзирити чињеницу
да је дошло до персоналне промјене у вршењу
власти и функција. Да ће се морати посебна пажња
обратити на завршетак конституисања Скупштине
града, именовања сталних радних тијела Скупштине.
Исто тако конституисањем Скупштине након
одржаних избора истиче мандат појединим
управним и надзорим одборима у Јавним
установама и предузећима чији је оснивач град
Приједор те ће се морати расписивати конкурси и
вршити нова именовања. Исто тако потребно је да се
распишу и одрже избори за савјете мјесних
заједница у складу са Изборним законом Републике
Српске. Такође морамо имати у виду чињеницу да
Скупштина ради у отежаним условима и да ће
наставити са таквим радом због пандемије ЦОВИД19 те ће у том смислу да ради под таквим условима
све док иста постоји.
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.
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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.

Број: 1/21

8. Приједлог Одлуке о Програму уређења
граађевинског земљишта за 2021.годину
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
9. Приједлог Одлуке о утврђивању основице
за израчунавање висине ренте у
2021.години,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.

Како је Програм сачињен по тромјесечјима, у том
смислу је и потребно пратити његово извршење.
II Приједлог тачака за Програм рада Скупштине
града Приједора за 2021.годину
I – Јануар – Март 2021.године
1. План рада Градоначелника и Градске
управе Приједор за 2021.годину,
Обрађивач:Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.
2. Извјештај о раду Градоначелника
2020.годину,
Обрађивач: Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.

за

3. Извјештај о раду Градске управе Приједор
за 2020.годину,
Обрађивач: Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.
4. Нацрт Одлуке о усвајању буџета Града
Приједора за 2021.годину
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града
Приједора за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града
Приједора за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске
стопе за опорезивање непокретности на
подручју града Приједор за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.

10. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне
цијене трошкова припремања
градског грађевинског земљишта за
2021.годину,
Обрађивач:
Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
11. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечних
јединичних цијена радова
комуналне и друге јавне инфраструктуре и
уређења јавних површина,
Обрађивач:
Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
12. Приједлог Одлуке о висини трошкова
уређења градског грађевинског
земљишта за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
13. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечно
остварене накнаде трошкова уређења
градског грађевинског земљишта за
2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
14. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта
Зонинг плана радне зоне на потезу
жељезничка станица, Топлана и ТЦ
Приједор 1,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
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Број: 1/21

15. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта
Измјене дијела Регулационог плана
рудника жељезне руде „Омарска“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.

22. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о комуналним таксама,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

16. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг
плана подручја посебне намјене сјевернозападног
дијела
урбаног
подручја
Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.

23. Приједлог Одлуке о јавном водоводу и
јавној канализацији,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

17. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта
Урбанистичког плана Козарац и контакт
подручје 2019-2039.година
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
18. Приједлог Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о именима улица и тргова,
Обрађивач:
Одјељење
за
саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
19. Приједлог Одлуке о фонду стамбених
јединица социјалног становања,
Обрађивач:
Одјељење
за
саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
20. Приједлог Одлуке о висини закупнине (за
кориштење стамбених јединица социјалног
становања),
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
21. Приједлог
Одлуке
о
поступку
субвенционисања закупнине,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

24. Приједлог Одлуке о избору приоритетних
области за финансирање пројеката
удружења и фондација за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
25. Приједлог Одлуке о мртвозорству на
подручју Града Приједор за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
26. Информација о избору и реализацији
пројеката невладиних организација у
2020.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
27. Информација о избору и реализацији
пројеката омладинског сектора Града
Приједора у 2020.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
28. Програм мјера за спрјечавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних
болести на подручју града Приједора за
2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
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29. Програм мјера систематске превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју
града Приједора за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
30. Годишњи план систематске превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју
Града Приједор за 2021. годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
31. Информација о раду културно-умјетничких
друштава и удружења из области
аматеризма у култури за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
32. Информација о броју уписа у матичне
књиге рођених, вјенчаних и умрлих на
подручју града Приједора у 2020.години,
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Градоначелник.
33. Информација о реализацији буџетских
средстава за пољопривредну производњу
за 2020. годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.
34. Извјештај о раду Фондације за развој
„Приједор“ за 2020.годину,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник
35. Информација о реализацији Програма
кориштења средстава за подстицај у
предузетништву, малим и средњим
предузећима у 2020.години,
Обрађивач : Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

Број: 1/21

36. Извјештај о раду Агенције за економски
развој ПРЕДА- ПД Приједор за 2020.годину,
Обрађивач: Агенција за економски развој
"ПРЕДА-ПД" Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
37. Програм употребе средстава од боравишне
таксе на подручју града Приједора за
2021.годину,
Обрађивач : Туристичка организација Града
Приједора и Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.
38. Извјештај
о
реализацији
Програма
употребе средстава од боравишне таксе на
подручју града Приједора за 2020.годину,
Обрађивач : Туристичка организација Града
Приједора и Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.
39. Приједлог Одлуке о висини боравишне
таксе на подручју града Приједора за
2021.годину
Обрађивач : Туристичка организација Града
Приједора и Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.
40. Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу
субвенција за кориснике водних услуга на
подручју града Приједор за 2020.годину.
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање,
управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
41. План
имплементације
Интегралне
стратегије развоја Града Приједор (20142024. године) за период 2021-2023,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање,
управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
42. План капиталних инвестиција Града
Приједор
(ПИК)
за
период
20212023.година,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање,
управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
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43. Приједлог
Одлуке
о
Територијалне
ватрогасно
јединице,
Обрађивач:Територијална
јединица,
Предлагач:Градоначелник.
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оснивању
спасилачке
ватрогасна

44. План заштите од пожара Града Приједора,
Обрађивач:Територијална
ватрогасна
јединица,
Предлагач:Градоначелник.
45. Приједлог Одлуке о Расписивању избора за
чланове Савјета мјесних заједница на
подручју Града Приједора,
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице,
Предлагач: Градоначелник.
46. Приједлог Одлуке о јавном водоводу и
јавној канализацији,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
47. Извјештај о евалуацији израчуна цијене
услуга водоснадбијевања и одводње
отпадних вода,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
48. Извјештај о проведеним активностима
Комисије за попис и идентификацију
неукњижених сталних средстава којима
управља Водовод А.Д. Приједор,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
49. Приједлог Одлуке о преносу основног
средства са Града на Водовод,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/21

II – Април – Јуни 2021.године
1. Извјештај о извршењу буџета града
Приједора за период јануар – децембар
2020.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
2. Приједлог
Одлуке
о
доношењу
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“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог
Одлуке
о
доношењу
Регулационог плана дијела градског
подручја Приједора између дијелова улица
Српских великана и Алеје козарског
одреда- Радни назив „Крајина- Целпак Б-1“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Одлуке о приступању изради
Стратешке процјене утицаја на животну
средини Просторног плана града Приједора
2020-2040.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта
Регулационог плана спортског аеродрома
„Урије“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог Одлуке о приступању изради
Урбанистичког плана Омарска и контакт
подручје 2021-2041.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
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7. Приједлог Одлуке о доношењу Зонинг
плана радне зоне на потезу жељезничка
станица, Топлана и ТС Приједор 1,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
8. Приједлог Програма заједничке комуналне
потрошње за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
9. Приједлог Програма коришења прихода
остварених по основу водних накнада за
2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог Програма кориштења прихода
остварених по основу накнада за
кориштење шума и шумског земљишта за
2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
11. Приједлог Плана редовног одржавања,
реконструкције и изградње локалних
путева, некатегорисаних путева и улица на
подручју Града Приједор за 2021.годину
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
12. Приједлог
Одлуке
о
безбједности
саобраћаја на путевима Града Приједор,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/21

13. Приједлог Краткорочног акционог плана за
смањење загађења ваздуха суспендованим
PM10 и PM2,5 честицама за Град Приједор,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
14. Извјештај о спровођењу Акционог плана
превенције кривичних дијела почињених
из мржње и предрасуда на подручју града
Приједора за период 2017 -2021.година за
2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
15. Информација о раду матичних јавних
установа из области културе за 2020.годину,
ЈУ Народна библиотека „Ћирило и
Методије“
ЈУ Музеј Козаре Приједор
Обрађивач:Одјељење
за
друштвене
дјелатности и директори установа културе,
Предлагач: Градоначелник.
16. Извјештај о раду јавних установа из
области културе у 2020.години,
ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор
ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор,
ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Обрађивач:Одјељење
за
друштвене
дјелатности и директори установа културе,
Предлагач: Градоначелник.
17. Извјештај о раду здравствених и социјалних
установа на подручју града Приједора у
2020.години,
ЈЗУ 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.
18. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски
вјесник“Приједор за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
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Број: 1/21

19. Информација о раду и утрошку средстава
спортских клубова у 2020.години,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.

27. Извјештај о пословању АД „Комуналне
услуге“ Приједор у 2020.години,
Обрађивач: АД „Комуналне услуге“ Приједор
и Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

20. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана
„Младост“ Приједор за 2020.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ЈУ СД „Младост“
Приједор,
Предлагач: Градоначелник.

28. Извјештај о пословању „Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2020.годину
Обрађивач: „Аутотранспорт Приједор“ а.д.
Приједор и Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.

21. Програм коришћења буџетских средстава у
области пољопривреде за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.

29. Извјештај о пословању ЈУ „Завод за
изградњу града“ Приједор за 2020.годину,
Обрађивач: ЈУ „Завод за изградњу града“
Приједор и Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.

22. Програм коришћења буџетских средстава у
области привреде за 2021.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник

30. Информација о раду Савјета мјесних
заједница у 2020.години,
Обрађивач: Одсјек за мјесне заједнице,
Предлагач: Градоначелник.

23. Извјештај о раду Туристичке организације
града Приједор за 2020.годину,
Обрађивач: Туристичка организација града
Приједора и Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.

31. Извјештај о реализацији Плана капиталних
инвестиција Града Приједор (2018-2020) за
20020.годину,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање,
управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.

24. Извјештај о пословању АД „Топлана“
Приједор, у 2020. години,
Обрађивач : АД „Топлана“ Приједор и
Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

32. Извјештај
о
реализацији
Плана
имплементације Интегралне стратегије
развоја града Приједор (2014-2024.година)
за 2020.годину,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање,
управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.

25. Извјештај о пословању АД „Градска
тржница“ Приједор, у 2020.години,
Обрађивач: АД „Градска тржница“ Приједор
и Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.
26. Извјештај о пословању АД „Водовод“
Приједор, у 2020.години,
Обрађивач : АД „Водовод“ Приједор и
Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач : Градоначелник.

33. Приједлог Програма кориштења прихода
остварених по основу концесионих накнада
за 2021. годину,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
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34. Информација о реализацији пројеката
битних за Град Приједор: Пројекат
изградње водовода Црно врело, Пројекат
канализационе мреже Тукови, Пројекат СД
Урије, Пројекат СД Омарска,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
III – Јули – Септембар 2021.године
1. Извјештај о извршењу буџета Града
Приједора за период јануар – јуни
2021.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
2. Приједлог Закључка о утврђивању Нацрта
просторног плана Града Приједора 20202040.година,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
3. Приједлог Рјешења о именовању Савјета
Урбанистичког плана Омарска и контакт
подручје 2020-2040.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог
Одлуке
о
градским
административним таксама,
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Градоначелник.
5. Информација о пословању привредних
субјеката града Приједора за 2020.годину,
Обрађивач: Агенција „ПРЕДА-ПД“ Приједор и
Одјељење за привреду и пољопривреду,
Предлагач: Градоначелник.
IV – октобар – децембар 2021.године
1. План рада Градоначелника и Градске
управе Приједор за 2022.годину,
Обрађивач: Кабинет Градоначелника,
Предлагач: Градоначелник.
2. Нацрт Одлуке о усвајању буџета града
Приједора за 2022.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/21

3. Приједлог Одлуке о усвајању буџета града
Приједора за 2022.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета града
Приједора за 2022.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
5. Приједлог Одлуке о утврђивању пореске
стопе за опорезивање непокретности на
подручју града Приједор за 2022.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
6. Приједлог
Одлуке
о
доношењу
Урбанистичког плана Козарац и контакт
подручје 2019-2039.година,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
7. Приједлог
Одлуке
о
доношењу
Регулационог плана спортског аеродрома
„Урије“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
8. Приједлог Одлуке о приступању изради
Зонинг плана подручја посебне намјене
„Тукови – Матарушко поље“,
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Градоначелник.
9. Приједлог Одлуке о именима улица и
тргова,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
10. Приједлог Плана управљања отпадом,
Обрађивач: Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
Предлагач: Градоначелник.
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11. Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“
Приједор за школску 2020/21.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор,
Предлагач: Градоначелник.
12. Приједлог Одлуке о избору приоритетних
области за финансирање
пројеката,
удружења и фондација за 2022.годину,
Обрађивач:Одјељење
за
друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
13. Приједлог Одлуке о
мртвозорству на
подручју Града Приједор за 2022.годину,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
14. Информација о школској 2020/21.години са
приједлогом
мјера
за
побољшање
васпитно-образовног процеса,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
15. Извјештај о стипендирању ученика и
студената у школској 2020/21. години и
награђивање најуспјешнијих наставника и
ученика у основним и средњим школама,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник.
16. Извјештај о реализацији Одлуке о
допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих и умрлих
бораца („Службени гласник општине
Приједор“, број:10/05 и 7/08),
Обрађивач:
Одјељење
за
борачкоинвалидску заштиту,
Предлагач: Градоначелник.
17. План
имплементације
Интегралне
стратегије развоја града Приједора (20142024) за период 2021-2023.године,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање,
управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.

Број: 1/21

18. План капиталних инвестиција (ПКИ) за
период 2021-2023.година,
Обрађивач: Одсјек за стратешко планирање,
управљањем пројектима и развојем,
Предлагач: Градоначелник.
19. Извјештај о проведеној финансијској
ревизији града Приједор за 2020. годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Градоначелник.
20. Усвајање Акционог плана превенције дјела
почињених из мржње и предрасуда,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Градоначелник
III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА
Скупштина Града Приједора ће за планирани
период, односно у 2021. 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
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Број: 1/21

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,

III
Пореска стопа за опорезивање непокретности
утврђује се у висини од 0,18%.

да материјале разматрају радна тијела
Скупштине Града из своје надлежности, те
мишљења о истим доставе Скупштини.

V
Овако одређена стопа примјењиваће
процијењену вриједност непокретности.

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: 01-022-13/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

2.
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 137. Пословника
Скупштине Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20), Скупштина
Града Приједора на 2. сједници, одржаној 3.2.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју Града Приједор за 2021.
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.

IV
Пореска стопа за опорезивање непокретности у
којима се непосредно обавља производна
дјелатност утврђује се у висини од 0,10 %.

се

на

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“.

Број: 01-022-14/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

3.
На основу члана 5. и 12. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 100. став
1. Закона о социјалној заштити („Службени гласник
Републике Српске“ број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20)
и члана 39. Статута Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“ број 12/17), Скупштина
Града Приједор, на 2. сједници одржаној дана
3.2.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању ЈУ Центар за социјални рад
Приједор
Члан 1.
У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању ЈУ
Центар за социјални рад Приједор („Службени
гласник Града Приједор“ број 6/11) , члан 1 мијења
се и гласи:
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„ЈУ Центар за социјални рад Приједор, као установу
социјалне заштите са јавним овлашћењима, оснива
Град Приједор у складу са критеријумима и планом
мреже центара за социјални рад Републике Српске.“
Члан 2.
У члану 2. став 2., послије ријечи „именом“ и двије
тачке, додају се ријечи „Јавна установа“.
Члан 3.
У члану 3. додаје се став 4. и гласи:
„Висина оснивачког улога износи 166,891 КМ.“

-

-

Члан 4.
Члан 4. Одлуке мијења се и гласи:
„У провођењу дјелатности социјалне заштите и
социјалног рада, Центар врши јавна овлашћења:
пружа прву стручну помоћ грађанима
рјешава у првом степену о остваривању
права утврђених Законом о социјалној
заштити и одлукама о проширеним правима
у јединицама локалне самоуправе
- рјешава у првом степену у остваривању
права из области породично правне заштите
и старатељства
- ради
на
провођењу
мјера
према
малољетним лицима у кривичном поступку
- пружа социјалне услуге у поступку
рјешавања о правима из области социјалне
заштите
- врши надзор над хранитељским породицама
- води евиденцију и документацију о правима,
пруженим услугама и предузетим мјерама у
оквиру своје дјелатности и издаје увјерења
на основу евиденције
- врши исплату новчаних права утврђених
Законом о социјалној заштити, другим
прописима и општим актима.
Поред послова из става 1. овог члана, Центар обавља
стручне послове у провођењу социјалне заштите,
социјалног рада и породичне заштите и то:
-

-

-

открива и прати социјалне потребе грађана и
проблеме у области социјалне заштите
предлаже и предузима мјере у рјешавању
социјалних потреба грађана и прати њихово
извршавање
предлаже мјере за унапређење социјалне

-

-

-

Број: 1/21

заштите и планирање развоја система
социјалне заштите у локалним заједницама,
организује и проводи одговарајуће облике
социјалне заштите и непосредно пружа
социјалне услуге
прати стање у области породично правне
заштите, покреће иницијативе и предлаже
мјере за унапређење система породично
правне заштите
развија
и
унапређује
превентивне
активности које доприносе спрјечавању и
сузбијању социјалних проблема
пружа дијагностичке услуге, проводи
одговарајуће
третмане,
савјетодавнотерапијске услуге и стручну помоћ
корисницима
подстиче, организује и коордфинира
професионални и добровољни рад у области
социјалне заштите
ради на развоју разноврсних модела
збрињавања корисника у заједници и
социјалних услуга у складу са потребама
корисника и развија социјални рад у
заједници
пружа услуге помоћи и његе у кући, дневног
збрињавања и прихватилишта
подстиче и развија самопомоћ, добровољни
рад, међуљудску солидарност, добротворне
и хуманитарне дјелатности
обавља
послове
савјетовалишта
за
проблеме брака и породице, васпитања
дјеце, усвојења, однос родитеља и дјеце
обавља аналитичко-истраживаче послове у
локалним заједницама
обавља и друге послове утврђене законом и
одлукама јединице локалне самоуправе.

Члан 5.
Члан 7. став 2. мијења се и гласи:
„Обавеза је Центра да подноси годишњи извјештај о
свом раду: Оснивачу и Министарству здравља и
социјалне заштите Републике Српске.“

Члан 6.
У члану 12. брише се тачка 5. која гласи:
„Управни одбор расписује конкурс
прриједлоге за именовање директора.“
Члан 7.
Члан 14. Одлуке мијења се и гласи:

и

даје
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Број: 1/21

„У Центру се врши унутрашњи, инспекцијски и
стручни надзор.

Приједора на 2. сједници, одржаној 3.2.2021. године
донијела је

Унутрашњи надзор може бити редовни и ванредни
и обавља се по службеној дужности или на захтјев
корисника права, односно на захтјев оснивача
установе социјалне заштите.

ОДЛУКУ
о избору приоритетних области за финансирање
пројеката удружења и фондација у 2021. години

Унутрашњои надзор се врши у складу са Законом о
социјалној заштити, законом који прописује рад
управних органа и законом о управној иснпекцији.

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.

Инспекцијски надзор врши инспекција надлежна за
социјалну заштиту.
Надзор над установама у погледу санитарнохигијенског стања у објекту у којем се обавља
дјелатност социјалне заштите, обавља надлежна
инспекција.
Министарство надлежно за социјалну заштиту врши
надзор над провођењем стручног рада у Центру.“

Члан 8.
Надлежни орган управљања ће, у року од 30 дана од
дана ступања на снагу ове одлуке, ускладити Статут
и друга општа акта ЈУ Центар за социјални рад са
одредбама закона и ове одлуке.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-15/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

4.
На основу члана 82. став 3, Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17), члана 6. Правилника о критеријумима,
начину
и
поступку
расподјеле
средстава
удружењима и фондацијама („Службени гласник
Града Приједора“, број: 5/18), Пословника
Скупштине Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 2/18), Скупштина Града

Из ових области финансираће се, из буџета Града
Приједора, пројекти удружења и фондација у 2021.
години.

Члан 2.
Комисија за сарадњу са удружењима и фондацијама
провешће конкурсну процедуру, а након доношења
Oдлуке о расподјели средстава и јавног
објављивања Одлуке, градоначелник Приједора
закључиће уговор са удружењем или фондацијом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-16/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

5.
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:
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65/10) и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“ број: 12/17),
Скупштина Града Приједора
на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ
о мртвозорству на подручју Града Приједора за
2021. 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. Бејзурић др Иња,
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. Праштало др Олгица,
19. Радановић др Гордана,
20. Бандука др Тијана,

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Број: 1/21
Ђуђић др Дамир,
Пекез др Сњежана,
Галић др Весна,
Мутић др Мирон,
Ступар-Радић др Александра,
Црногорац др Сњежана,
Миловановић-Пилиповић др Наташа,
Трифковић др Анита,
Јакара др Јелена,
Кондић др Мирјана,
Росић др Младенко,
Микановић др Горана,
Видаковић др Весна,
Црногорац др Светлана,
Гаврановић др Горана,
Грбић др Дарио,
Јовичић др Дејана.

(2) Мртвозорници се именују на период од једне
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 Приједора.
(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 смрти и узрoка за лица умрла ван
здравствене установе између Града Приједора
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(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
Приједора на основу Извода из евиденције умрлих
лица на подручју Града Приједора, који води и
доставља ЈЗУ „Дома здравља“ Приједор.
Члан 6.
Доношењем ове одлуке престаје да важи Одлука о
мртвозорству на подручју Града Приједора број: 01022-217/19 од 24.12.2019. године.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-33/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за прописе
1. Именује се Комисија за прописе, како
слиједи:
1. Славица Поповић, Одборница, члан
2. Игор Кнегињић, Одборник, члан
3. Далибор Кос, Одборник, члан
4. Радован Рајлић, Стручни радник из
области права, члан
5. Дубравка Рађеновић, Стручни радник из
области права, члан

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

6.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању мандатно-имунитетска комисије
1. Именује се мандатно-имунитетска комисија,
како слиједи:
1. Миленко Ђаковић, Одборник, члан
2. Ранко Смиљанић, Одборник, члан
3. Миљана Кос, Одборница, члан

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

7.

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

Број: 01-022-17/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

Број: 1/21

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-41/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

8.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
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Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за награде и признања
1. Именује се Комисија за награде и признања,
како слиједи:
1. Игор Јаворић, Одборник, члан
2. Немања Грубан, Одборник, члан
3. Слободан Јавор, Одборник, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-42/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

10.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за равноправност полова

1. Именује се Комисија за равноправност
полова, како слиједи:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

1. Славица Поповић, Одборница, члан
2. Слађана Радаковић, Одборница, члан
3. Ранко Смиљанић, Одборник, члан
4. Алмаса Мушић, Одборница, члан
5. Азра Пашалић, Одборникца, члан

9.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за вјерска питања

1. Именује се Комисија за вјерска питања, како
слиједи:
1. Игор Јаворић, Одборник, члан
2. Алмаса Мушић, Одборница, члан
3. Биљана Кнежевић, Одборница, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-43/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 1/21

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-44/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

11.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за буџет и финансије
1. Именује се Комисија за буџет и финансије,
како слиједи:
1. Миленко Ђаковић, Одборник, члан
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2. Предраг Пуђа, Одборник, члан
3. Горан Велаула, Одборник, члан
4. Сања Паспаљ, Члан, истакнути стручњаци
из те области
5. Мидхат Пихић, Члан, истакнути стручњаци
из те области
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-45/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

Број: 1/21

13.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за екологију и заштиту
животне средине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

1. Именује се Комисија за екологију и заштиту
животне средине, како слиједи:

12.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела

1. Горан Предојевић, Одборник члан
2. Жарко Татић, Одборник члан
3. Предраг Старчевић, Одборник члан
4. Александар Кнежевић, Стручни радник из
области екологије, Члан
5. Неда Стојаковић, Стручни радник из
области екологије, Члан

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за мјесне заједнице
1. Именује се Комисија за мјесне заједнице,
како слиједи:
1. Младен Радишић, Одборник члан
2. Игор Кнегињић, Одборник члан
3. Миљана Кос, Одборница члан
4. Жарко Татић, Одборник члан
5. Александар Гајић, Одборник члан
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-46/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 01-111-47/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

14.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одбора за друштвени надзор и
представке
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1. Именује се Одбор за друштвени надзор и
представке, како слиједи:
1. Младен Радишић, Одборник, члан
2. Горан Предојевић, Одборник, члан
3. Месуд Трњанин, Одборник, члан
4. Далибор Кос, Одборник, члан
5. Биљана Кнежевић, Одборница, члан
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-48/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

16.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одбора за здравство и социјалну
заштиту

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

1. Именује се Одбор за здравство и социјалну
заштиту, како слиједи:
1. Слађана Радаковић, Одборница, члан
2. Андрија Вукотић, Одборник, члан
3. Предраг Старчевић, Одборник, члан
4. Ивана Шкорић Члан из реда здравствених
радника
5. Спасенија Праштало, Члан из реда
здравствених радника

15.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Одбора за регионалну и међународну
сарадњу
1. Именује се Одбор за регионалну
међународну сарадњу, како слиједи:

и

1. Месуд Трњанин, Одборник, члан
2. Никола Вујасиновић, Одборник, члан
3. Предраг Старчевић, Одборник, члан
4. Младен Суртов, Члан из одређених
области
5. Ранко Лале, Члан из одређених области

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-49/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 1/21

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-50/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

17.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за спорт
1. Именује се Савјет за спорт, како слиједи:
1. Ненад Мејакић, Одборник, члан
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2. Далибор Грабеж, Одборник, члан
3. Александар Миљешић, Одборник, члан
4. Предраг Гњатовић, Члан из реда спортских
радника
5. Неђељко Тимарац, Члан из реда спортских
радника
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-51/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

19.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за безбједност

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

1. Именује се Савјет за безбједност како
слиједи:
1. Далибор Грабеж, Одборник, члан
2. Немања Грубан, Одборник, члан
3. Мирсад Дуратовић, Одборник, члан
4. Вања Дејановић, ( Делегира Форум за
безбједност )
5. Драшко Ђенадија, ( Делегира Форум за
безбједност )

18.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за културу
1. Именује се Савјет за културу, како слиједи
1. Младен Радишић, Одборник, члан
2. Никола Вујасиновић, Одборник, члан
3. Срђан Адамовић, Одборник, члан
4. Сњежана Добријевић, Члан из одређених
области
5. Душан Попара, Члан из одређених
области

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-52/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 1/21

Број: 01-111-53/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

20.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 55. став 4. и став
5. Закона о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
став 2. тачка 23. Статута Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 12/17), на приједлог
Градоначелника, Скупштина Града Приједор је на 2.
сједници, одржаној 3.2.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. начелника Одјељења за
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
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1. Драгослав Кабић, мастер грађевине из
Приједора именује се за вршиоца дужности
начелника
Одјељења
за
саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове.
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани
ће обављати до избора начелника Одјељења
за саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбене
послове, а најдуже у периоду до 90 дана.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-32/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

21.
На основу чл. 47. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 6. Одлуке о
приступању изради Измјене дијела Регулационог
плана Рудника жељезне руде „Омарска“ објављене
у „Службеном гласнику Града Приједора“ број 4/19,
члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр.97/16) и члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“ бр.12/17 ), Скупштина града Приједора,
на 2. сједници одржаној дана 3.2.2021. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Измјене дијела Регулационог
плана рудника жељезне руде „Омарска“
I
Утврђује се
Нацрт Измјене дијела
Регулационог плана рудника жељезне руде
„Омарска“ (у даљем тексту: Нацрт Плана) и упућује
на јавни увид у трајању од 30 дана.
II
Нацрт
Плана,
израђен
у
стручној
организацији „Routing“d.o.o. Banjaluka у јулу
2020.године, прилог је и саставни дио овoг Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 6.

Број: 1/21

Одлуке о приступању изради Измјене дијела
Регулационог плана рудника жељезне руде
„Омарска“објављене у „Службеном гласнику Града
Приједора“ број 4/19.
Обавјештавање јавности о излагању Нацрта
Плана на јавни увид обавиће се у складу са чланом 47.
став 3. и 4. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19).
Истовремено са излагањем Нацрта Плана ја
јавни увид, изложиће се на јавни увид и Нацрт
Извјештаја о Стратешкој процјени утицаја на
животну средину Измјене дијела Регулационог
плана рудника жељезне руде „Омарска“ и
преосталог дијела подручја обухвата Регулационог
плана рудника жељезне руде „Омарска“.
IV
О провођењу овог Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење Градске
управе Града Приједора.
V
Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“ .

Број: 01-022-18/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

22.
На основу чл. 47. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 7. Одлуке о
приступању изради Зонинг плана радне зоне на
потезу жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор
1 („Службени гласник Града Приједора бр. 14/18),
члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр.97/16) и члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“ бр.12/17 ), Скупштина града Приједора,
на 2. сједници одржаној дана 3.2.2021. године,
донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Зонинг плана радне зоне
на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС
Приједор 1
I
Утврђује се Нацрт Зонинг плана радне зоне
на потезу жељезничка станица, Топлана и ТС
Приједор 1 ( у даљем тексту: Нацрт Плана) и упућује
на јавни увид у трајању од 30 дана.

Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина града
Приједора је на 2. сједници одржаној дана
3.2.2021.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Приједор
1. Сенка Родић, из Приједора разрјешава се
дужности
вршиоца
директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“
Приједор.

II
Нацрт Плана, израђен у ЈП „Завод за изградњу
града“ Приједор у септембру 2020.године, прилог је
и саставни дио овог Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања и начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 7.
Одлуке о приступању изради радне зоне на потезу
жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1,
објављене у
„Службеном гласнику Града
Приједора“ бр.14/18.
Обавјештавање јавности о излагању Нацрта
Плана на јавни увид обавиће се у складу са чланом 47.
Законa Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13,
106/15, 3/16 и 84/19).
IV
О провођењу овог Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење Градске
управе Града Приједора.
V
Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-19/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

23.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града

Број: 1/21

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-111-34/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

24.
На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
41/03),члана 39. став (2) тачка 21) 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 143. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина града
Приједора је на 2. сједници одржаној дана
3.2.2021.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Приједор

1. Милорад Радић дипломирани економиста,
из Приједора именује се за вршиоца
дужности директора Јавне установе „Центар
за социјални рад“ Приједор, на период до 90
дана.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-111-35/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

града Приједора је на 2. сједници одржаној дана
3.2.2021.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора
Агенције за економски развој града Приједора
„ПРЕДА-ПД“
1. Александар
Дрљача,
дипломирани
економиста из Приједора, именује се за
вршиоца дужности директора Агенције за
економски развој града Приједорa „ПРЕДАПД“ на период до 90 дана.

25.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) 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 143. Пословника
Скупштине Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина
града Приједора је на 2. сједници одржаној дана
3.2.2021.године , донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Агенције за економски развој града Приједора
„ПРЕДА-ПД“
1. Мишо Рељић, дипломирани економиста из
Приједора, разрјешава се дужности вршиоца
дужности директора Агенције за економски
развој града Приједорa „ПРЕДА-ПД“.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-111-36/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

26.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) 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 143. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина

Број: 1/21

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-111-37/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

27.
На основу члана 39. и 46. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број:
12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број:
2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор на 2.
сједници, одржаној 3.2.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужност
између разријешеног в.д. директора и именованог
в.д.директора Центра за социјални рад Приједор

I-Именује се Комисија за примопредају дужности
између разријешеног в.д. директора и именованог
вршиоца дужности директора Центра за социјални
рад Приједор , у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.

Моња Касаловић, предсједник
Драган Вученовић, замјеник предсједника
Госпа Сајак-Штиковац, члан
Сара Божић, замјеник члана
Зорица Билбија, члан
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6. Весна Стојановић, замјеник члана
II- Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у
складу са одредбама члана 46. став 4. Закона о
локалној самоуправи, изврши примопредају
дужности између разријешеног в.д. директора и
именованог в.д.директора Центра за социјални рад
Приједор.
III- Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 1/21

именованог в.д.директора Агенције за економски
развој Града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор.
III- Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 01-111-39/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

29.
Број: 01-111-38/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

28.
На основу члана 39. и 46. став 4. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број:
12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број:
2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор на 2.
сједници, одржаној 3.2.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за примопредају дужност
између разријешеног в.д. директора и именованог
в.д.директора Агенције за економски развој Града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор
I-Именује се Комисија за примопредају дужности
између разријешеног в.д. директора и именованог
вршиоца дужности директора Агенције за
економски развој Града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Приједор , у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Горан Кецман, предсједник
Наташа Зорић, замјеник предсједника
Горан Родић, члан
Милена Гњатовић, замјеник члана
Жељко Граховац, члан
Невена Билбија, замјеник члана

II- Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да,
у складу са одредбама члана 46. став 4. Закона о
локалној самоуправи, изврши примопредају
дужности између разријешеног в.д. директора и

На основу члана 40.Статута града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 14. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и
2/20), Скупштина Града Приједор је на 2. сједници,
одржаној 3.2.2021. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборницима у
Скупштини града Приједора
I
Верификује се мандат одборницима у Скупштини
града Приједор и то:
1. Предраг Старчевић, са листе политичког
субјекта Српска демократска странка
2. Предраг Пуђа, са листе политичког субјекта
Уједињена Српска.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику Града Приједора".
Број: 01-111-40/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

30.
На основу члана 39. став 2. тачка 21., члана
46. став 5. и члана 48. став 2. и став 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске’’, број: 97/16 и 36/19) и члана 50. став 5.
Статута Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града
Приједора је на сједници одржаној дана 30.12.2020.
године, донијела
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за примопредају дужности
између именованих, односно постављених
службеника на руководећим радним мјестима

1. Разрјешавају се предсједник и чланови
Комисије за избор корисника буџетских
средстава за подршку повратка, именовани
Рјешењем Скупштине града Приједора, број:
01-111-36/17 од 22.02.2017. године, број: 01111-27/19 од 13.02.2019. године и број: 01111-35/20 од 11.03.2020. године у саставу:

I - У Комисију за примопредају дужности између
именованих, односно постављених службеника на
руководећим радним мјестима, именују се:
1. Мирјана Љубичић, предсједник,
2. Александар
Петровић,
замјеник
предсједника,
3. Александар Граховац, члан,
4. Драган Вученовић, замјеник члана,
5. Јефа Керановић, члан,
6. Санела Шврака, замјеник члана.

1. Сабахудин Гарибовић, предсједник
комисије
2. Нада Ковачевић члан,
3. Сеад Јакуповић, члан,
4. Рајка Здјелар, члан,
5. Госпова Кецман, члан,
6. Мирсад Дуратовић, члан,
7. Марко Видовић, члан,
8. Амра Реџић, члан,
9. Нихад Деумић, члан.

II - Послове секретара Комисије ће обављати
Александар Граховац.
III - Задатак Комисије за примопредају дужности
између
именованих,
односно
постављених
службеника на руководећим радним мјестима је да
у складу са одредбама чланова 46.- 49. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19) изврши припмопредају
дужности у законом прописаним случајевима и
роковима и о томе сачини записник.
IV - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-111-178/20
Приједор,
Датум: 30.12.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

31.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39.
став (2) тачка 23) Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17),
Скупштина града Приједора на Првој сједници
одржаној 30.12.2020. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу предсједника и чланова
Комисије за избор корисника буџетских
средстава за подршку повратка

Број: 1/21

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједора“.
Број: 01-111-26/21
Приједор,
Датум: 30.12.2020. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Азра Пашалић,с.р.

32.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39.
став (2), тачка 23) Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17)
Скупштина Града Приједора, на Првој сједници
одржаној дана 30.12.2020. године, донијела је

РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Одбора за сарадњу са
дијаспором
1. Разрјешава се Одбор за сарадњу са
дијаспором, именован Рјешењем Скупштине
града Приједора, број: 01-111-34/20 од
11.03.2020. године у саставу:
1. Мирсад Дуратовић, предсједник,
2. Горан Предојевић, замјеник
предсједника,
3. Далибор Павловић, члан,
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4. Желимир Кос, члан,
5. Сабахудин Гарибовић, члан,
6. Сеад Јакуповић, члан,
7. Раденко Стијепић, члан.
2.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-111-27/21
Приједор,
Датум: 30.12.2020. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Азра Пашалић,с.р.

34.
На основу члана 6. Закона о статусу
функционера јединице локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 96/05
и 98/13),те Увјерења Централне изборне комисије
Босне и Херцеговине број:06-1-07-01-2103-2-9/20 од
15.12.2020.године , Комисија за избор и именовања
на 3.
сједници одржаној дана 1.2.2021.године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о радном односу Градоначелника града Приједор
1.

Далибор Павловић изабран је за
Градоначелника Града Приједор, Увјерењем
Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине број: 06-1-07-01-2103-2-9/20 од
15.12.2020.године, на временски период
трајања мандата Скупштине Града Приједор.

2.

Именовани заснива радни однос у Градској
управи града Приједора на временски
период трајања мандата Скупштине града
Приједор, са даном 24.12.2020.године.

33.
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српксе“, број:97/16 и 36/19), члана 39.
став (2) тачка 23) и члана 48. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17),
те чланова 39. и 143. Пословника Скупштине града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 2/18 и 2/20), Скупштина града Приједора је на
Првој сједници одржаној 30.12.2020. године
донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Комисије за контролу
јавне потрошње и надзор над управљањем и
располагањем имовином града
1. Разрјешава се Комисија за контролу јавне
потрошње и надзор над управљањем и
располагањем имовином града именована
Рјешењем Скупштине града Приједора, број:
01-111-29/18 од 07.03.2018. године, у
саставу:
1)
2)
3)
4)
5)
2.

Радован Рајлић, предсједник
Сњежана Добријевић, члан
Жељка Гаврановић, члан
Нада Горонић, члан
Јелена Петровић, члан

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-111-28/21
Приједор,
Датум: 30.12.2020. године

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
др Азра Пашалић,с.р.

Број: 1/21

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 01-111-30/21
Приједор,
Датум: 1.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
КОМИСИЈЕ
Душко Милетић,с.р.

35.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 2. тачка7. и члана
5.став 2. Закона о статусу функционера јединица
локалне самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број:96/05 и 98/13), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 185.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), те
Рјешења о избору потпредсједника Скупштине
Града
Приједор
број:
01-111-168/20
од
30.12.2020.године, предсједник Скупштине града
Приједор доноси
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РЈЕШЕЊЕ
о радном односу потпредсједнику Скупштине града
Приједор
1.

Игор
Кнегињић
изабран
је
за
потпредсједника Скупштине Града Приједор,
на Првој сједници Скупштине града Приједор
30.12.2020. године, на временски период
трајања мандата Скупштине Града Приједор.

2.

Именовани заснива радни однос у Градској
управи града Приједора на временски
период трајања мандата Скупштине града
Приједор, са даном 31.12.2020.године.
3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 01-111-13/21
Приједор,
Датум: 15.1.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
36.
На основу одредаба члана 14. Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, број: 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 и 79/15),
члана 39. Статута Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број 12/17) и члана 135.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број 2/18 и 2/20),
Скупштина
Града
Приједор, на 2. сједници
одржаној 3.2.2021. године, донијела је
МИШЉЕЊЕ
I
Локацијским условима Министарства за просторно
уређење, грађевинарство и екологију у Влади
Републике Српске број: 15.02-364-133/18 од
03.09.2018. године, као и Урбанистичко техничким
условима ЈП Завод за изградњу града – Приједор
број: 0803-3/18 из мјесеца априла 2018. године,
предвиђена је легализација изграђених објеката, са
довршењем радова, регионалног водоводног
система „Црно врело“ (Доњи Перван – Петров Гај) на
сљедећим парцелама:

Број: 1/21

дио к.ч. бр. 325, површине 6800 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 295 К.О. СП Нишевићи
као јавно добро, што по новом премјеру
одговара:
к.ч. бр. 890, Јазине, некатегорисани пут,
површине 2220 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
к.ч. бр. 1057, Јазине, некатегорисани пут,
површине 856 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби путеви;
к.ч. бр. 3116, Јазине, некатегорисани пут,
површине 10952 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
дио к.ч. бр. 335/2, површине 800 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 293 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Врачар рођ. Мијатовић
Марије са дијелом 1/12, Лукић рођ.
Мијатовић Стане са дијелом 1/28, Сјеница
рођ. Мијатовић Досте са дијелом 1/28,
Кнежевић рођ. Мијатовић Мире са дијелом
1/28, Мијатовић (Васе) Радомира-Раде са
дијелом 3/56, Мијатовић (Душана) Драге са
дијелом 1/6, Мијатовић (Васе) Станка са
дијелом 1/14, Српске православне црквене
општине у Нишевићима са дијелом 3/56,
Мијатовић (Гавре) Недељка са дијелом
39/336, Мијатовић (Гавре) Мирка са дијелом
13/336, Мијатовић (Гавре) Душана са
дијелом 13/336, Мијатовић (Гавре) Радивоја
са дијелом 13/336, Мијатовић (Милована)
Стојана са дијелом 6/56, Мијатовић (Николе)
Милована са дијелом 1/12, Романић (Жељка)
Радована са дијелом 1/168, Романић
(Жељка) Љубице са дијелом 1/168, Романић
(Жељка) Милице са дијелом 1/168 и
Романић (Жељка) Николе са дијелом 1/168,
што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
1529, Мијатовића пут, некатегорисани пут,
површине 4415 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
- дио к.ч. бр. 228/1, површине 48700 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 293 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Врачар рођ. Мијатовић
Марије са дијелом 1/12, Лукић рођ.
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Мијатовић Стане са дијелом 1/28, Сјеница
рођ. Мијатовић Досте са дијелом 1/28,
Кнежевић рођ. Мијатовић Мире са дијелом
1/28, Мијатовић (Васе) Радомира-Раде са
дијелом 3/56, Мијатовић (Душана) Драге са
дијелом 1/6, Мијатовић (Васе) Станка са
дијелом 1/14, Српске православне црквене
општине у Нишевићима са дијелом 3/56,
Мијатовић (Гавре) Недељка са дијелом
39/336, Мијатовић (Гавре) Мирка са дијелом
13/336, Мијатовић (Гавре) Душана са
дијелом 13/336, Мијатовић (Гавре) Радивоја
са дијелом 13/336, Мијатовић (Милована)
Стојана са дијелом 6/56, Мијатовић (Николе)
Милована са дијелом 1/12, Романић (Жељка)
Радована са дијелом 1/168, Романић
(Жељка) Љубице са дијелом 1/168, Романић
(Жељка) Милице са дијелом 1/168 и
Романић (Жељка) Николе са дијелом 1/168,
што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
1529, Мијатовића пут, некатегорисани пут,
површине 4415 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
- дио к.ч. бр. 392/1, површине 4150 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 228 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Зрнић (Ћире) Бранка са
дијелом 1/3, Мајсторовић рођ. Зрнић
(Живка) Добриле са дијелом 1/12, Зрнић
(Славка) Љиљане са дијелом 1/9, Зрнић
(Славка) Жељка са дијелом 1/18, Зрнић
(Гојка) Жарка са дијелом 1/6, Зрнић (Гојка)
Ћире са дијелом 1/6, Радић (Бранка) Драгана
са дијелом 1/24 и Поповић рођ. Радић
(Бранка) Биљане са дијелом 1/24, што по
новом премјеру одговара:
к.ч. бр. 2284, Павуља, њива, површине 3597
m2, уписаној у ПЛ бр. 805/1 К.О. Нишевићи
као посјед Зрнић (Гојка) Жарка са дијелом
1/1;
к.ч. бр. 2285, Тук, њива, површине 3637 m2,
уписаној у ПЛ бр. 365/2 К.О. Нишевићи као
посјед Секулић (Драгоје) Велке рођ.
Стамболић са дијелом 1/3, Стамболић
(Драгоје) Милорада са дијелом 1/3 и
Стамболић (Драгоје) Драге са дијелом 1/3;
к.ч. бр. 2286, Павуља, некатегорисани пут,
површине 2098 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
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К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
дио к.ч. бр. 390, површине 11500 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 334 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Ловрић рођ. Гњатовић
Лазарке са дијелом 3/4, Ловрић (Ратка)
Милорада са дијелом 1/8 и Ловрић (Ратка)
Симе са дијелом 1/8, што по новом премјеру
одговара
к.ч.
бр.
2286,
Павуља,
некатегорисани пут, површине 2098 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
дио к.ч. бр. 489, површине 2600 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 341 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Тимарац (Гавре) Саве са
дијелом 1/24, Прокопић Николе са дијелом
1/12, Вучета (Голуба) Бошка са дијелом 1/48,
Кременовић (Јована) Недељка са дијелом
5/144, Млинаревић (Млађена) Драгојле са
дијелом 5/192, Средић рођ. Јаћимовић
Радосаве са дијелом 1/96, Радић (Милоша)
Илије са дијелом 3/960, Радић (Милоша)
Млађена са дијелом 3/960, Нишевић
(Милана) Слободана са дијелом 39/432,
Нишевић (Милана) Драгана са дијелом
39/432, Шајиновић (Симе) Жељка са дијелом
39/1728, Поповић рођ. Нишевић Милке са
дијелом 39/1728, Ханадијев рођ. Нишевић
Винке са дијелом 39/1728, Нишевић (Бошка)
Чедомира са дијелом 17/160, Савић рођ.
Нишевић Персе са дијелом 17/480,
Млинаревић рођ. Нишевић Драгојле са
дијелом 17/480, Нишевић (Уроша) Станоје са
дијелом 7/36, Нишевић (Богдана) Лазара са
дијелом 1/72, Нишевић (Богдана) Милорада
са дијелом 1/72, Влашковић рођ. Нишевић
(Богдана) Ђује са дијелом 1/72, Стојаковић
рођ. Нишевић (Богдана) Милене са дијелом
1/72, Нишевић (Богдана) Радојке са дијелом
1/72, Берић рођ. Нишевић (Богдана) Љубице
са дијелом 1/72, Нишевић (Бранка) Миленка
са дијелом 39/3456, Нишевић (Бранка)
Недељка са дијелом 39/3456, Радић (Бранка)
Драгана са дијелом 1/640, Поповић рођ.
Радић (Бранка) Биљане са дијелом 1/640,
Талић рођ. Тимарац (Саве) Данице са
дијелом 1/72, Гаврановић рођ. Тимарац
(Саве) Милке са дијелом 1/72, Тимарац –
Тодоровић (Саве) Досте са дијелом 1/72,
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Тевановић (Јована) Љиље са дијелом 3/960 и
Стамболић (Милорада) Миленка са дијелом
3/960, што по новом премјеру одговара к.ч.
бр. 2575, Мијатовића пут, некатегорисани
пут, површине 4005 m2, уписаној у ПЛ бр.
33/3 К.О. Нишевићи као добро у општој
употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 335/1, површине 5400 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 337 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Стамболић (Спасоје)
Мирка са дијелом 36783/143299, Стамболић
(Ристе) Стојанке са дијелом 69733/859794,
Стамболић рођ. Зрнић Љубице са дијелом
69733/1719588, Стамболић (Миле) Ранка са
дијелом 69733/1719588, Стамболић (Миле)
Бранка
са
дијелом
69733/1719588,
Стамболић (Миле) Рајка са дијелом
69733/1719588, Јаковљевић рођ. Стамболић
Цвијете са дијелом 36783/716495, Пашагић
рођ. Анђић Савке са дијелом 36783/2149485,
Савић Ђурђије са дијелом 69733/4298970,
Савић (Милутина) Нове са дијелом
69733/4298970, Савић (Милутина) Винка са
дијелом 69733/4298970, Савић (Милутина)
Маринка са дијелом 69733/4298970, Савић
(Милутина)
Винке
са
дијелом
69733/4298970, Стамболић (Боже) Милана
са дијелом 404613/5731960, Стамболић
(Боже) Драгоје са дијелом 404613/5731960,
Пашагић рођ. Стамболић Винке са дијелом
134872/5731960, Кузман рођ. Стамболић
Милке са дијелом 134872/5731960 и
Стамболић (Милорада) Миленка са дијелом
69733/429897, што по новом премјеру
одговара:
к.ч.
бр.
2575,
Мијатовића
пут,
некатегорисани пут, површине 4005 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
к.ч. бр. 2579, Точак, пашњак, површине 455
m2, уписаној у ПЛ бр. 162/2 К.О. Нишевићи
као посјед Мијатовић (Васе) Станка са
дијелом 1/1;
к.ч. бр. 2580, Точак, пашњак, површине 285
m2, уписаној у ПЛ бр. 161/3 К.О. Нишевићи
као посјед Мијатовић (Раде) Миленка са
дијелом 1/1;
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- дио к.ч. бр. 347/6, површине 1600 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 119 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Кременовић Стојне са
дијелом 1/10, Кременовић (Цвије) Радмиле
са дијелом 3/50, Кременовић (Цвије) Станоје
са дијелом 6/25, Кременовић (Светозара)
Милана са дијелом 3/10 и Кременовић
(Милорада) Миленка са дијелом 3/10, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 2575,
Мијатовића пут, некатегорисани пут,
површине 4005 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
- дио к.ч. бр. 347/1, површине 7200 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 332 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Кременовић Стојне са
дијелом 3/80, Кременовић (Цвије) Радмиле
са дијелом 71/3700, Кременовић (Ристе)
Драгомира са дијелом 1/9, Кременовић
(Ристе) Персе са дијелом 1/9, Кнежевић рођ.
Кременовић Милице са дијелом 1/9,
Кременовић (Цвије) Станоје са дијелом
71/925, Кременовић (Светозара) Милана са
дијелом 71/720, Кременовић (Јована) Неђе
са дијелом 1/9, Кременовић (Јована) Саве са
дијелом 1/9, Кременовић (Милорада)
Миленка са дијелом 71/720, Кременовић
(Милоша) Бранка са дијелом 1/18 и
Кременовић (Милоша) Радојице са дијелом
1/18, што по новом премјеру одговара к.ч.
бр. 2575, Мијатовића пут, некатегорисани
пут, површине 4005 m2, уписаној у ПЛ бр.
33/3 К.О. Нишевићи као добро у општој
употреби - путеви;
дио к.ч. бр. 415/2, површине 5000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 53 К.О. СП Нишевићи као
државна својина, што по новом премјеру
одговара:
к.ч. бр. 2983, Језерине, некатегорисани пут,
површине 2502 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
к.ч. бр. 2982, Бријег, њива, површине 601 m2,
уписаној у ПЛ бр. 310/3 К.О. Нишевићи као
посјед Савић (Милорада) Драгице рођ.
Јаковљевић са дијелом 1/1;
- дио к.ч. бр. 415/1, површине 1100 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 256 К.О. СП Нишевићи
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као сувласништво Радић (Ристе) Драгиње са
дијелом 3/8, Савић (Остоје) Рајка са дијелом
1/8, Грујић Драгиње са дијелом 1/16, Јовичић
рођ. Грујић Милеве са дијелом 1/16, Зрнић
рођ. Грујић Љубице са дијелом 1/8, Крпељ
рођ. Грујић Виде са дијелом 1/16, Зрнић рођ.
Грујић Јованке са дијелом 1/16, Ђурић рођ.
Грујић Госпе са дијелом 1/16 и Грујић (Јове)
Досте са дијелом 1/16, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 2983, Језерине,
некатегорисани пут, површине 2502 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 417/2, површине 9000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 254 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Радовић (Јове) Јове са
дијелом 1/7 и Радовић Јефе са дијелом 6/7,
што по новом премјеру одговара:
к.ч. бр. 2983, Језерине, некатегорисани пут,
површине 2502 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- путеви;
к.ч. бр. 2981/1, Бријег, њива, површине 3415
m2, уписаној у ПЛ бр. 734/1 К.О. Нишевићи
као посјед Радић (Живка) Милеве рођ. Зрнић
са дијелом 1/1;
к.ч. бр. 2982, Бријег, њива, површине 601 m2,
уписаној у ПЛ бр. 310/3 К.О. Нишевићи као
посјед Савић (Милорада) Драгице рођ.
Јаковљевић са дијелом 1/1;
- дио к.ч. бр. 479/19, површине 3425 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 118 К.О. СП Нишевићи
као власништво Кременовић (Јована) Неђе,
што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
3121, Бекаче, некатегорисани пут, површине
6836 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби путеви;
- дио к.ч. бр. 479/18, површине 413 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 93 К.О. СП Нишевићи као
власништво Кременовић (Јована) Саве, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 3121,
Бекаче, некатегорисани пут, површине 6836
m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
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дио к.ч. бр. 465, површине 6700 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 133 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Кременовић (Цвије)
Радмиле са дијелом 1/15, Кременовић
(Цвије) Станоје са дијелом 4/15, Кременовић
(Светозара) Милана са дијелом 1/3 и
Кременовић (Милорада) Миленка са
дијелом 1/3, што по новом премјеру
одговара
к.ч.
бр.
3121,
Бекаче,
некатегорисани пут, површине 6836 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 454/1, површине 400 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 276 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Нишевић (Стојана) Пеје са
дијелом 1/2, Нишевић (Митра) Милице са
дијелом 1/8, Радивојац (Иле) Љубивоја са
дијелом 1/8, Предојевић (Стојана) Мирка са
дијелом 1/16, Зрнић Бранка са дијелом 1/24,
Мајсторовић рођ. Зрнић (Живка) Добриле са
дијелом 1/96, Зрнић (Славка) Љиљане са
дијелом 1/72, Зрнић (Славка) Жељка са
дијелом 1/144, Зрнић (Гојка) Жарка са
дијелом 1/48, Зрнић (Гојка) Ћире са дијелом
1/48, Радић (Бранка) Драгана са дијелом
1/192, Поповић рођ. Радић (Бранка) Биљане
са дијелом 1/192, Предојевић (Драгутина)
Младена са дијелом 1/32 и Предојевић
(Драгутина) Раденка са дијелом 1/32, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 3121,
Бекаче, некатегорисани пут, површине 6836
m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 454/2, површине 600 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 293 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Врачар рођ. Мијатовић
Марије са дијелом 1/12, Лукић рођ.
Мијатовић Стане са дијелом 1/28, Сјеница
рођ. Мијатовић Досте са дијелом 1/28,
Кнежевић рођ. Мијатовић Мире са дијелом
1/28, Мијатовић (Васе) Радомира-Раде са
дијелом 3/56, Мијатовић (Душана) Драге са
дијелом 1/6, Мијатовић (Васе) Станка са
дијелом 1/14, Српске православне црквене
општине у Нишевићима са дијелом 3/56,
Мијатовић (Гавре) Недељка са дијелом
39/336, Мијатовић (Гавре) Мирка са дијелом
13/336, Мијатовић (Гавре) Душана са
дијелом 13/336, Мијатовић (Гавре) Радивоја
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са дијелом 13/336, Мијатовић (Милована)
Стојана са дијелом 6/56, Мијатовић (Николе)
Милована са дијелом 1/12, Романић (Жељка)
Радована са дијелом 1/168, Романић
(Жељка) Љубице са дијелом 1/168, Романић
(Жељка) Милице са дијелом 1/168 и
Романић (Жељка) Николе са дијелом 1/168,
што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
3121, Бекаче, некатегорисани пут, површине
6836 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби путеви;
- дио к.ч. бр. 454/3, површине 600 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 337 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Стамболић (Спасоје)
Мирка са дијелом 36783/143299, Стамболић
(Ристе) Стојанке са дијелом 69733/859794,
Стамболић рођ. Зрнић Љубице са дијелом
69733/1719588, Стамболић (Миле) Ранка са
дијелом 69733/1719588, Стамболић (Миле)
Бранка
са
дијелом
69733/1719588,
Стамболић (Миле) Рајка са дијелом
69733/1719588, Јаковљевић рођ. Стамболић
Цвијете са дијелом 36783/716495, Пашагић
рођ. Анђић Савке са дијелом 36783/2149485,
Савић Ђурђије са дијелом 69733/4298970,
Савић (Милутина) Нове са дијелом
69733/4298970, Савић (Милутина) Винка са
дијелом 69733/4298970, Савић (Милутина)
Маринка са дијелом 69733/4298970, Савић
(Милутина)
Винке
са
дијелом
69733/4298970, Стамболић (Боже) Милана
са дијелом 404613/5731960, Стамболић
(Боже) Драгоје са дијелом 404613/5731960,
Пашагић рођ. Стамболић Винке са дијелом
134872/5731960, Кузман рођ. Стамболић
Милке са дијелом 134872/5731960 и
Стамболић (Милорада) Миленка са дијелом
69733/429897, што по новом премјеру
одговара
к.ч.
бр.
3121,
Бекаче,
некатегорисани пут, површине 6836 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби – путеви;
дио к.ч. бр. 453, површине 5320 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 276 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Нишевић (Стојана) Пеје са
дијелом 1/2, Нишевић (Митра) Милице са
дијелом 1/8, Радивојац (Иле) Љубивоја са
дијелом 1/8, Предојевић (Стојана) Мирка са
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дијелом 1/16, Зрнић Бранка са дијелом 1/24,
Мајсторовић рођ. Зрнић (Живка) Добриле са
дијелом 1/96, Зрнић (Славка) Љиљане са
дијелом 1/72, Зрнић (Славка) Жељка са
дијелом 1/144, Зрнић (Гојка) Жарка са
дијелом 1/48, Зрнић (Гојка) Ћире са дијелом
1/48, Радић (Бранка) Драгана са дијелом
1/192, Поповић рођ. Радић (Бранка) Биљане
са дијелом 1/192, Предојевић (Драгутина)
Младена са дијелом 1/32 и Предојевић
(Драгутина) Раденка са дијелом 1/32, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 3121,
Бекаче, некатегорисани пут, површине 6836
m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 479/1, површине 2600 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 117 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Кременовић (Ристе) Персе
са дијелом 1/9, Кнежевић рођ. Кременовић
Милице са дијелом 53/648, Кременовић
Браниславе са дијелом 1/24, Кременовић
(Стојана) Неђе са дијелом 3/27, Кременовић
(Јована) Неђе са дијелом 1/81, Кременовић
(Јована) Саве са дијелом 1/81, Кременовић
(Ристе) Драгомира са дијелом 3600/5841,
Кременовић (Милоша) Бранка са дијелом
1/162 и Кременовић (Милоша) Радојице са
дијелом 1/162, што по новом премјеру
одговара
к.ч.
бр.
3121,
Бекаче,
некатегорисани пут, површине 6836 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 479/7, површине 2000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 119 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Кременовић Стојне са
дијелом 1/10, Кременовић (Цвије) Радмиле
са дијелом 3/50, Кременовић (Цвије) Станоје
са дијелом 6/25, Кременовић (Светозара)
Милана са дијелом 3/10 и Кременовић
(Милорада) Миленка са дијелом 3/10, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 3121,
Бекаче, некатегорисани пут, површине 6836
m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 479/8, површине 3200 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 119 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Кременовић Стојне са
дијелом 1/10, Кременовић (Цвије) Радмиле
са дијелом 3/50, Кременовић (Цвије) Станоје
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са дијелом 6/25, Кременовић (Светозара)
Милана са дијелом 3/10 и Кременовић
(Милорада) Миленка са дијелом 3/10, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 3121,
Бекаче, некатегорисани пут, површине 6836
m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
дио к.ч. бр. 485, површине 8100 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 222 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Нишевић рођ. Романић
Стоје са дијелом 2/9, Савић (Новака)
Миодрага са дијелом 5/24, Нишевић
(Милана) Бошка са дијелом 51/216 и
Нишевић (Дмитра) Саве са дијелом 1/3, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 3121,
Бекаче, некатегорисани пут, површине 6836
m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 484/1, површине 2700 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 261 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Добраш Марије са
дијелом 1/4, Миљевић рођ. Добраш Стаке са
дијелом 1/4 и Добраш (Милоша) Јове са
дијелом 1/2, што по новом премјеру
одговара
к.ч.
бр.
3121,
Бекаче,
некатегорисани пут, површине 6836 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
дио к.ч. бр. 494, површине 1200 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 295 К.О. СП Нишевићи
као јавно добро, што по новом премјеру
одговара
к.ч.
бр.
3121,
Бекаче,
некатегорисани пут, површине 6836 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 486/6, површине 297 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 310 К.О. СП Нишевићи
као државна својина, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 3122, Крчевине,
некатегорисани пут, површине 9637 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 487/1, површине 12100 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 203 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Зрнић (Ћире) Бранка са
дијелом 1/3, Мајсторовић рођ. Зрнић
(Живка) Добриле са дијелом 1/12, Зрнић
(Славка) Љиљане са дијелом 1/9, Зрнић
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(Славка) Жељка са дијелом 1/18, Зрнић
(Гојка) Жарка са дијелом 1/6, Зрнић (Гојка)
Ћире са дијелом 1/6, Радић (Бранка) Драгана
са дијелом 1/24 и Поповић рођ. Радић
(Бранка) Биљане са дијелом 1/24, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 3122,
Крчевине, некатегорисани пут, површине
9637 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби путеви;
- дио к.ч. бр. 487/2, површине 2000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 203 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Зрнић (Ћире) Бранка са
дијелом 1/3, Мајсторовић рођ. Зрнић
(Живка) Добриле са дијелом 1/12, Зрнић
(Славка) Љиљане са дијелом 1/9, Зрнић
(Славка) Жељка са дијелом 1/18, Зрнић
(Гојка) Жарка са дијелом 1/6, Зрнић (Гојка)
Ћире са дијелом 1/6, Радић (Бранка) Драгана
са дијелом 1/24 и Поповић рођ. Радић
(Бранка) Биљане са дијелом 1/24, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 3122,
Крчевине, некатегорисани пут, површине
9637 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби путеви;
дио к.ч. бр. 476, површине 11000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 276 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Нишевић (Стојана) Пеје са
дијелом 1/2, Нишевић (Митра) Милице са
дијелом 1/8, Радивојац (Иле) Љубивоја са
дијелом 1/8, Предојевић (Стојана) Мирка са
дијелом 1/16, Зрнић Бранка са дијелом 1/24,
Мајсторовић рођ. Зрнић (Живка) Добриле са
дијелом 1/96, Зрнић (Славка) Љиљане са
дијелом 1/72, Зрнић (Славка) Жељка са
дијелом 1/144, Зрнић (Гојка) Жарка са
дијелом 1/48, Зрнић (Гојка) Ћире са дијелом
1/48, Радић (Бранка) Драгана са дијелом
1/192, Поповић рођ. Радић (Бранка) Биљане
са дијелом 1/192, Предојевић (Драгутина)
Младена са дијелом 1/32 и Предојевић
(Драгутина) Раденка са дијелом 1/32, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 3122,
Крчевине, некатегорисани пут, површине
9637 m2, уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби –
путеви;
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- дио к.ч. бр. 355, површине 7200 m2, уписане
у ЗК ул. бр. 340 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Млинаревић (Пеје) Стојана са
дијелом 1/5, Млинаревић (Пеје) Милана са
дијелом 48/265, Млинаревић (Млађена)
Драгојле са дијелом 1/20, Млинаревић
(Млађена) Петре са дијелом 3/20, Марић
рођ. Млинаревић Драгице са дијелом 1/20,
Млинаревић (Јована) Бранка са дијелом
3/20, Панџа (Владимира) Миленка са
дијелом 1/53, Млинаревић рођ. Драгичевић
Јованке са дијелом 1/20, Млинаревић (Ратка)
Драгомира са дијелом 1/32, Млинаревић
(Ратка)
Раденка
са
дијелом
1/32,
Млинаревић (Ратка) Миленка са дијелом
1/32, Милошевиђ рођ. Млинаревић Стане са
дијелом 1/40 и Млинаревић (Ратка) Боже са
дијелом 1/32, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 3122, Крчевине,
некатегорисани пут, површине 9637 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 354/2, површине 5500 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 73 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Млинаревић рођ. Драгичевић
Јованке са дијелом 8/32, Млинаревић (Ратка)
Драгомира са дијелом 5/32, Млинаревић
(Ратка)
Раденка
са
дијелом
5/32,
Млинаревић (Ратка) Миленка са дијелом
5/32, Милошевић рођ. Млинаревић Стане са
дијелом 4/32 и Млинаревић (Ратка) Боже са
дијелом 5/32, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 3122, Крчевине,
некатегорисани пут, површине 9637 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
дио к.ч. бр. 361, површине 6200 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 295 К.О. СП Нишевићи
као јавно добро, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 3122, Крчевине,
некатегорисани пут, површине 9637 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 353/1, површине 10700 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 234 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Шабић (Стеве) Петра са
дијелом 1/2 и Шабић (Стеве) Милака са
дијелом 1/2, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 3122, Крчевине,
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некатегорисани пут, површине 9637 m2,
уписаној у ПЛ бр. 33/3 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 667, површине 8400 m2, уписане
у ЗК ул. бр. 4 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Врачар (Војислава) Виде са
дијелом 1/8, Талић рођ. Врачар Цвијете са
дијелом 1/24, Марић рођ. Врачар Здравке са
дијелом 1/24, Врачар рођ. Талић Стане са
дијелом 1/28, Романић рођ. Врачар Јелене са
дијелом 1/28, Тимарац рођ. Врачар Петре са
дијелом 1/28, Врачар (Илије) Драгице са
дијелом 1/28, Врачар (Илије) Бошка са
дијелом 1/28, Врачар (Илије) Момчила са
дијелом 11/112, Врачар (Љубомира) Славка
са дијелом 1/72, Врачар (Љубомира)
Светозара са дијелом 1/72, Врачар
(Љубомира) Слободана са дијелом 1/72,
Врачар Душка са дијелом 1/8, Врачар
(Зорана) Марка са дијелом 5/384, Радуловић
рођ. Врачар (Зорана) Зоране са дијелом
1/128, Врачар рођ. Шутиловић (Божидара)
Борке са дијелом 13/96, Врачар (Борислава)
Жељка са дијелом 1/96, Врачар (Борислава)
Бојана са дијелом 1/96, Врачар (Борислава)
Зорана са дијелом 1/96, Врачар рођ. Стојић
(Милутина) Радинке са дијелом 1/28, Врачар
рођ. Савић (Милана) Ружице са дијелом 3/32
и Врачар (Вида) Драгана са дијелом 3/32, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 894,
Јазине, воћњак, површине 1148 m2, уписаној
у ПЛ бр. 579/3 К.О. Нишевићи као посјед
Врачар (Милорада) Недељка са дијелом 1/1;
- дио к.ч. бр. 483/1, површине 6400 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 261 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Добраш Марије са
дијелом 1/4, Миљевић рођ. Добраш Стаке са
дијелом 1/4 и Добраш (Милоша) Јове са
дијелом 1/2, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 2522, Бријег, воћњак,
површине 3465 m2, уписаној у ПЛ бр. 734/1
К.О. Нишевићи као посјед Радић (Живка)
Милеве рођ. Зрнић са дијелом 1/1;
- дио к.ч. бр. 484/2, површине 2400 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 261 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Добраш Марије са
дијелом 1/4, Миљевић рођ. Добраш Стаке са
дијелом 1/4 и Добраш (Милоша) Јове са
дијелом 1/2, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 2522, Бријег, воћњак,
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површине 3465 m2, уписаној у ПЛ бр. 734/1
К.О. Нишевићи као посјед Радић (Живка)
Милеве рођ. Зрнић са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 484/3, површине 6200 m2, уписана у
ЗК ул. бр. 326 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Радуљ рођ. Кременовић
Кристине са дијелом 1/3, Јовичић рођ.
Кременовић Стане са дијелом 1/3 и
Кременовић (Стеве) Михољке са дијелом
1/3, што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
2525, Бријег, пашњак, површине 88 m2, и
Бријег, воћњак, површине 5150 m2, уписаној
у ПЛ бр. 445/4 К.О. Нишевићи као посјед
Зрнић (Гојка) Ћире са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 482/1, површине 3600 m2, уписана у
ЗК ул. бр. 326 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Радуљ рођ. Кременовић
Кристине са дијелом 1/3, Јовичић рођ.
Кременовић Стане са дијелом 1/3 и
Кременовић (Стеве) Михољке са дијелом
1/3, што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
2523, Бријег, воћњак, површине 3764 m2,
уписаној у ПЛ бр. 521/1 К.О. Нишевићи као
посјед Векић (Душана) Неђе са дијелом 1/1;
- дио к.ч. бр. 347/3, површине 14100 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 332 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Кременовић Стојне са
дијелом 3/80, Кременовић (Цвије) Радмиле
са дијелом 71/3700, Кременовић (Ристе)
Драгомира са дијелом 1/9, Кременовић
(Ристе) Персе са дијелом 1/9, Кнежевић рођ.
Кременовић Милице са дијелом 1/9,
Кременовић (Цвије) Станоје са дијелом
71/925, Кременовић (Светозара) Милана са
дијелом 71/720, Кременовић (Јована) Неђе
са дијелом 1/9, Кременовић (Јована) Саве са
дијелом 1/9, Кременовић (Милорада)
Миленка са дијелом 71/720, Кременовић
(Милоша) Бранка са дијелом 1/18 и
Кременовић (Милоша) Радојице са дијелом
1/18, што по новом премјеру одговара:
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посјед Мијатовић (Раде) Миленка са дијелом
1/1;
- дио к.ч. бр. 490/4, површине 1548 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 92 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Кременовић (Милоша) Бранка
са дијелом 1/2 и Кременовић (Милоша)
Радојице са дијелом 1/2, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 2583/1, Таван,
пашњак, површине 1548 m2, уписаној у ПЛ
бр. 124/3 К.О. Нишевићи као посјед
Кременовић (Милоша) Бранка са дијелом
1/2 и Кременовић (Милоша) Радојице са
дијелом 1/2;
- дио к.ч. бр. 490/1, површине 1335 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 118 К.О. СП Нишевићи
као власништво Кременовић (Јована) Неђе,
што по новом премјеру одговара:
к.ч. бр. 2584/1, Таван, шума, површине 1970
m2, уписаној у ПЛ бр. 117/4 К.О. Нишевићи
као посјед Кременовић (Ристе) Драгомира са
дијелом 1/1;
к.ч. бр. 2584/2, Таван, шума, површине 1315
m2, уписаној у ПЛ бр. 768/1 К.О. Нишевићи
као посјед Јаковљевић (Неђе) Дрене рођ.
Кременовић са дијелом 1/1;
к.ч. бр. 2585, Точак, шума, површине 2282 m2,
уписаној у ПЛ бр. 857/1 К.О. Нишевићи као
посјед Кременовић (Милана) Свете са
дијелом 1/1;
к.ч. бр. 2586, Пањик, шума, површине 1942
m2, уписаној у ПЛ бр. 123/3 К.О. Нишевићи
као посјед Кременовић (Милорада) Миленка
са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 2587, Точак, шума, површине 1562
m2, уписана у ПЛ бр. 782/1 К.О. Нишевићи као
посјед Кременовић (Станоје) Слободана са
дијелом 1/1, за коју нема грунтовних
података;

к.ч. бр. 2581, Точак, шума, површине 355 m2,
уписаној у ПЛ бр. 162/2 К.О. Нишевићи као
посјед Мијатовић (Васе) Станка са дијелом
1/1;

- к.ч. бр. 2589, Нишевско гробље, гробље,
површине 831 m2, уписана у ПЛ бр. 361/1
К.О. Нишевићи као посјед Српске
православне црквене општине са дијелом
1/1, за коју нема грунтовних података;

к.ч. бр. 2582, Точак, шума, површине 210 m2,
уписаној у ПЛ бр. 161/3 К.О. Нишевићи као

- дио к.ч. бр. 319/19, површине 6500 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 265 К.О. СП Нишевићи
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као сувласништво Романић (Стојка) Стевана
са дијелом 2/131, Прерад (Милоша) Миле са
дијелом 27/262, Прерад (Душана) Милоша са
дијелом 23/262, Прерад (Стојка) Стеве са
дијелом 73/524, Савић рођ. Прерад Јелене са
дијелом 73/524, Шошкан (Јована) Милана са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Драге са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Милене
са дијелом 73/2620, Шошкан (Јована)
Миленка са дијелом 73/2620, Млинаревић
рођ. Радић Славе са дијелом 73/2620,
Малетић рођ. Прерад Добриле са дијелом
73/524, Прерад (Душана) Станоје са дијелом
31/262, Прерад (Радивоја) Жарка са дијелом
155/4716, Нишевић рођ. Кочић Милке са
дијелом 155/4716, Лукић рођ. Нишевић
(Светозара) Винке са дијелом 155/4716 и
Лукач рођ. Нишевић (Бошка) Наде са дијелом
31/1572, што по новом премјеру одговара
к.ч. бр. 3096, Јазине, поток, површине 3894
m2, уписаној у ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - воде;
- дио к.ч. бр. 669/6, површине 9000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 265 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Романић (Стојка) Стевана
са дијелом 2/131, Прерад (Милоша) Миле са
дијелом 27/262, Прерад (Душана) Милоша са
дијелом 23/262, Прерад (Стојка) Стеве са
дијелом 73/524, Савић рођ. Прерад Јелене са
дијелом 73/524, Шошкан (Јована) Милана са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Драге са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Милене
са дијелом 73/2620, Шошкан (Јована)
Миленка са дијелом 73/2620, Млинаревић
рођ. Радић Славе са дијелом 73/2620,
Малетић рођ. Прерад Добриле са дијелом
73/524, Прерад (Душана) Станоје са дијелом
31/262, Прерад (Радивоја) Жарка са дијелом
155/4716, Нишевић рођ. Кочић Милке са
дијелом 155/4716, Лукић рођ. Нишевић
(Светозара) Винке са дијелом 155/4716 и
Лукач рођ. Нишевић (Бошка) Наде са дијелом
31/1572, што по новом премјеру одговара
к.ч. бр. 3096, Јазине, поток, површине 3894
m2, уписаној у ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - воде;
- дио к.ч. бр. 669/1, површине 10850 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 265 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Романић (Стојка) Стевана
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са дијелом 2/131, Прерад (Милоша) Миле са
дијелом 27/262, Прерад (Душана) Милоша са
дијелом 23/262, Прерад (Стојка) Стеве са
дијелом 73/524, Савић рођ. Прерад Јелене са
дијелом 73/524, Шошкан (Јована) Милана са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Драге са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Милене
са дијелом 73/2620, Шошкан (Јована)
Миленка са дијелом 73/2620, Млинаревић
рођ. Радић Славе са дијелом 73/2620,
Малетић рођ. Прерад Добриле са дијелом
73/524, Прерад (Душана) Станоје са дијелом
31/262, Прерад (Радивоја) Жарка са дијелом
155/4716, Нишевић рођ. Кочић Милке са
дијелом 155/4716, Лукић рођ. Нишевић
(Светозара) Винке са дијелом 155/4716 и
Лукач рођ. Нишевић (Бошка) Наде са дијелом
31/1572, што по новом премјеру одговара
к.ч. бр. 3096, Јазине, поток, површине 3894
m2, уписаној у ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - воде;
дио к.ч. бр. 319/5, површине 3999 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 13 К.О. СП Нишевићи као
власништво Прерад (Душана) Милоша, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 3096,
Јазине, поток, површине 3894 m2, уписаној у
ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као добро у
општој употреби - воде;
- дио к.ч. бр. 319/15, површине 13500 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 265 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Романић (Стојка) Стевана
са дијелом 2/131, Прерад (Милоша) Миле са
дијелом 27/262, Прерад (Душана) Милоша са
дијелом 23/262, Прерад (Стојка) Стеве са
дијелом 73/524, Савић рођ. Прерад Јелене са
дијелом 73/524, Шошкан (Јована) Милана са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Драге са
дијелом 73/2620, Шошкан (Јована) Милене
са дијелом 73/2620, Шошкан (Јована)
Миленка са дијелом 73/2620, Млинаревић
рођ. Радић Славе са дијелом 73/2620,
Малетић рођ. Прерад Добриле са дијелом
73/524, Прерад (Душана) Станоје са дијелом
31/262, Прерад (Радивоја) Жарка са дијелом
155/4716, Нишевић рођ. Кочић Милке са
дијелом 155/4716, Лукић рођ. Нишевић
(Светозара) Винке са дијелом 155/4716 и
Лукач рођ. Нишевић (Бошка) Наде са дијелом
31/1572, што по новом премјеру одговара
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к.ч. бр. 3096, Јазине, поток, површине 3894
m2, уписаној у ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - воде;
- дио к.ч. бр. 319/3, површине 2000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 267 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Прерад Зорке са дијелом
1/24, Прерад (Лазе) Милеве са дијелом 1/24,
Прерад (Ђуре) Новака са диелом 1/14,
Прерад (Бранка) Борислава са дијелом 1/14,
Сандаљ рођ. Врачар Љубице са дијелом 1/14,
Романић рођ. Врачар Јелене са дијелом 1/14,
Вученовић (Ђорђа) Чеде са дијелом 1/12,
Прерад (Душана) Станоје са дијелом 17/42,
Прерад (Радивоја) Жарка са дијелом 5/126,
Нишевић рођ. Кочић Милке са дијелом
5/126, Лукић рођ. Нишевић (Светозара)
Винке са дијелом 5/126 и Лукач рођ.
Нишевић (Бошка) Наде са дијелом 3/126, те
као државна својина са дијелом 1/14, што по
новом премјеру одговара:
к.ч. бр. 3096, Јазине, поток, површине 3894
m2, уписаној у ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - воде;
к.ч. бр. 3126, Бистрица, ријека, површине
8735 m2, уписаној у ПЛ бр. 36/2 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби воде;
- дио к.ч. бр. 316, површине 7800 m2, уписане
у ЗК ул. бр. 311 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Сјеница (Симе) Стојанке са
дијелом 1/3, Романић (Максима) Јована са
дијелом 1/9, Романић (Пантелије) Бјелице са
дијелом 1/9, Милошевић (Спасоје) Уроша са
дијелом 1/27, Милошевић (Спасоје) Васе са
дијелом 1/27, Милошевић (Спасоје) Илије са
дијелом 1/27, Романић (Саве) Милоша са
дијелом 1/6, Романић рођ. Радић Анђелије
са дијелом 1/30, Страиновић рођ. Романић
Драгице са дијелом 1/30 и Романић (Миле)
Младена са дијелом 3/30, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 3096, Јазине,
поток, површине 3894 m2, уписаној у ПЛ бр.
36/2 К.О. Нишевићи као добро у општој
употреби - воде;
- дио к.ч. бр. 253, површине 3100 m2, уписане
у ЗК ул. бр. 257 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Романић (Јована) Марка са
дијелом 1/2, Романић (Мирка) Љубомира са
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дијелом 1/8, Романић (Млађена) Давора са
дијелом 1/8, Романић (Млађена) Дамира са
дијелом 1/8 и Ивковић рођ. Романић Госпове
са дијелом 1/8, што по новом премјеру
одговара к.ч. бр. 3096, Јазине, поток,
површине 3894 m2, уписаној у ПЛ бр. 36/2
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
- воде;
- дио к.ч. бр. 318/1, површине 7650 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 137 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Романић (Милана)
Драгојле са дијелом 1/3 и Врабац рођ.
Романић (Милана) Стојанке са дијелом 2/3,
што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
3096, Јазине, поток, површине 3894 m2,
уписаној у ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као
добро у општој употреби - воде;
дио к.ч. бр. 318/2, површине 5600 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 74 К.О. СП Нишевићи као
сувласништво Романић (Богдана) Свете са
дијелом 1/3, Руњић (Богдана) Плавке са
дијелом 1/3 и Ђервида рођ. Романић
(Богдана) Биљане са дијелом 1/3, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 3096,
Јазине, поток, површине 3894 m2, уписаној у
ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као добро у
општој употреби - воде;
- дио к.ч. бр. 319/11, површине 7950 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 267 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Прерад Зорке са дијелом
1/24, Прерад (Лазе) Милеве са дијелом 1/24,
Прерад (Ђуре) Новака са диелом 1/14,
Прерад (Бранка) Борислава са дијелом 1/14,
Сандаљ рођ. Врачар Љубице са дијелом 1/14,
Романић рођ. Врачар Јелене са дијелом 1/14,
Вученовић (Ђорђа) Чеде са дијелом 1/12,
Прерад (Душана) Станоје са дијелом 17/42,
Прерад (Радивоја) Жарка са дијелом 5/126,
Нишевић рођ. Кочић Милке са дијелом
5/126, Лукић рођ. Нишевић (Светозара)
Винке са дијелом 5/126 и Лукач рођ.
Нишевић (Бошка) Наде са дијелом 3/126, те
као државна својина са дијелом 1/14, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 3096,
Јазине, поток, површине 3894 m2, уписаној у
ПЛ бр. 36/2 К.О. Нишевићи као добро у
општој употреби - воде;
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- дио к.ч. бр. 319/12, површине 7950 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 158 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Прерад (Ђуре) Новака са
дијелом 1/14, Прерад (Бранка) Борислава са
дијелом 1/14, Сандаљ рођ. Врачар Љубице са
дијелом 1/28, Романић рођ. Врачар Јелене са
дијелом 1/28, Прерад (Лазе) Милеве са
дијелом 1/16, Прерад (Лазе) Здравка са
дијелом 1/32, Прерад (Лазе) Бошка са
дијелом 5/32, Прерад (Душана) Станоје са
дијелом 1/14, Прерад (Радивоја) Жарка са
дијелом 5/126, Лукић рођ. Нишевић
(Светозара) Винке са дијелом 5/126, Лукић
рођ. Нишевић (Бошка) Наде са дијелом
3/126, Прерад (Млађена) Мане са дијелом
11/160, Прерад (Млађена) Миле са дијелом
11/160, Прерад (Млађена) Бране са дијелом
11/160, Прерад (Драге) Раденка са дијелом
7/160, Нишевић (Јована) Младена са дијелом
5/504, Гашевић рођ. Нишевић (Јована)
Бранке са дијелом 5/504, Нишевић (Јована)
Бранке са дијелом 5/504 и Нишевић (Јована)
Ненада са дијелом 5/504, те као државна
својина са дијелом 1/14, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 3096, Јазине,
поток, површине 3894 m2, уписаној у ПЛ бр.
36/2 К.О. Нишевићи као добро у општој
употреби - воде;
к.ч. бр. 3097, Романића јаруга, поток,
површине 15933 m2, уписана у ПЛ бр. 36/2
К.О. Нишевићи као добро у општој употреби
– воде, за коју нема грунтовних података;
к.ч. бр. 3101, Нишевића јаруга, поток,
површине 8636 m2, уписана у ПЛ бр. 36/2 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби –
воде, за коју нема грунтовних података;
к.ч. бр. 3103, Келска јаруга, поток,
површине 9910 m2, уписана у ПЛ бр. 36/2 К.О.
Нишевићи као добро у општој употреби –
воде, за коју нема грунтовних података;
- дио к.ч. бр. 319/2, површине 2300 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 147 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Пушац рођ. Врачар (Драге)
Јелене са дијелом 1/6, Врачар (Обрада) Љубе
са дијелом 7/30, Врачар (Милана) Живка са
дијелом 3/10, Врачар (Обрада) Милана са
дијелом 1/5 и Зелић рођ. Врачар (Милана)
Винке са дијелом 1/10, што по новом
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премјеру одговара к.ч. бр. 3126, Бистрица,
ријека, површине 8735 m2, уписаној у ПЛ бр.
36/2 К.О. Нишевићи као добро у општој
употреби - воде;
- дио к.ч. бр. 117/2, површине 1800 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 126 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Романић рођ. Плавшић
Стојице са дијелом 1/5, Грујић рођ. Романић
Ђурђије са дијелом 1/5, Романић рођ.
Средић (Цвије) Радојке са дијелом 1/35,
Романић (Драгољуба) Радоје са дијелом
1/35, Романић (Драгољуба) Младена са
дијелом 1/35, Романић (Драгољуба) Зорана
са дијелом 2/35, Романић (Драгољуба)
Марице са дијелом 1/35, Романић
(Љубомира) Ненада са дијелом 1/15,
Романић (Љубомира) Уроша са дијелом 1/15,
Романић (Љубомира) Петра са дијелом 1/15,
Сулимановић (Томислава) Вјекослава са
дијелом 1/35, Зрнић Јованке са дијелом 1/15
и Зрнић (Живка) Синише са дијелом 2/15,
што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
2576, Тукови, шума, површине 1051 m2,
уписаној у ПЛ бр. 161/3 К.О. Нишевићи као
посјед Мијатовић (Раде) Миленка са дијелом
1/1;
- дио к.ч. бр. 120/2, површине 5300 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 209 К.О. СП Нишевићи
као сувласништво Келе-Крпељ (Петра) Остоје
са дијелом 1/4, Келе-Крпељ (Петра) Благоје
са дијелом 1/4, Келе (Цвије) Стане са дијелом
1/10, Келе (Цвије) Ђорђа са дијелом 1/10,
Пиљагић (Симеуна) Станка са дијелом 1/20,
Пиљагић (Симеуна) Стоје са дијелом 1/20 и
Кела рођ. Гаврановић Госпаве са дијелом
1/5, што по новом премјеру одговара к.ч. бр.
2576, Тукови, шума, површине 1051 m2,
уписаној у ПЛ бр. 161/3 К.О. Нишевићи као
посјед Мијатовић (Раде) Миленка са дијелом
1/1;
- к.ч. бр. 335/9, површине 1369 m2, уписана у
ЗК ул. бр. 95 К.О. СП Нишевићи као државна
својина, са правом располагања у корист
АИПК
Агроунија
ООУР
–
Властита
пољопривредна производња Приједор, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 1521/5,
Пут, некатегорисани пут, површине 1369 m2,
уписаној у ПЛ бр. 37/10 К.О. Нишевићи као
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посјед „Пољопроизвод“ а.д. Приједор са
дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 335/4, површине 8273 m2, уписана у
ЗК ул. бр. 95 К.О. СП Нишевићи као државна
својина, са правом располагања у корист
АИПК
Агроунија
ООУР
–
Властита
пољопривредна производња Приједор, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 1521/8,
Брегови, њива, површине 5989 m2, уписаној у
ПЛ бр. 37/10 К.О. Нишевићи као посјед
„Пољопроизвод“ а.д. Приједор са дијелом
1/1;
- к.ч. бр. 3952, Клини, некатегорисани пут,
површине 6138 m2, уписана у ПЛ бр. 123/15
К.О. Омарска као добро у општој употреби –
путеви, за коју нема грунтовних података;
- к.ч. бр. 216/9, површине 115 m2, уписана у
ЗК ул. бр. 1150 К.О. СП Омарска као својина
Града Приједор са дијелом 1/1, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 3968/2,
Подкућница, воћњак, површине 146 m2,
уписаној у ПЛ бр. 1037/21 К.О. Омарска као
посјед Града Приједор са дијелом 1/1;
- дио к.ч. бр. 209/1, површине 15100 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 966 К.О. СП Омарска као
сувласништво Анђић рођ. Прерад Стаке са
дијелом 10500/200448, Вучковац рођ. Кукић
Деве са дијелом 2100/200448, Стојаковић
рођ. Вучковац Драгојле са дијелом
525/200448, Вучковац (Миливоја) Радивоја
са дијелом 525/200448, Павић рођ. Вучковац
Милке са дијелом 525/200448, Вујанић рођ.
Вучковац Душанке са дијелом 525/200448,
Јокић рођ. Ђурђевић Милеве са дијелом
107/200448, Анђић рођ. Тинтор Савке са
дијелом 2380/200448, Анђић (Милоша)
Душана са дијелом 2380/200448, Анђић
(Раде) Новака са дијелом 12600/200448,
Анђић
(Ристе)
Ђуре
са
дијелом
12600/200448, Анђић (Миле) Милана са
дијелом
12600/200448,
Анђић
рођ.
Гаврановић
Даринке
са
дијелом
5785/200448, Прцаћ рођ. Анђић Стојанке са
дијелом 5785/200448, Јањић (Душана)
Новака са дијелом 144/200448, Јањић
(Душана) Ненада са дијелом 144/200448,
Предојевић (Новака) Слободана са дијелом
1190/200448, Предојевић (Новака) Ђуре са
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дијелом 1190/200448, АИПК „Агроунија“ООУР Пољопроизвод Приједор са дијелом
2380/200448, Росић (Миле) Тривуна са
дијелом 630/200448, Тодић (Милана) Неђе
са дијелом 2700/200448, Врбац (Ђорђа)
Стеве са дијелом 5/100224, Гаврановић
(Марка) Милана са дијелом 2380/200448,
Анђић (Радивоја) Светозара са дијелом
985/10962, Анђић (Светозара) Велимира са
дијелом 1500/175392, Анђић (Светозара)
Рајка са дијелом 1500/175392, Стамболић
(Миле) Рајка са дијелом 144/200448, Јокић
рођ. Микац Кармеле са дијелом 57/100224,
Јокић (Миодрага) Млађе са дијелом
57/100224, Тадић Радојке са дијелом
117/278400, Тадић (Драгутина) Петра са
дијелом 117/278400, Куртовић рођ. Тадић
Добриле са дијелом 117/278400, Драгоњић
(Драгомира) Јасенке са дијелом 241/200448,
Кљајић (Милана) Душана са дијелом
1365/87696, Анђић (Богдана) Миле са
дијелом 22495/400896, Анђић (Богдана)
Милорада са дијелом 22505/400896, Анђић
(Милована) Нове са дијелом 9520/200448,
Паананен (Драгана) Радмиле са дијелом
330/200448, Млинаревић рођ. Грабеж Стојке
са дијелом 576/200448, Јагодић (Живка)
Ранка са дијелом 230/200448, Пртић рођ.
Анђић (Драге) Драгице са дијелом
47016/1002240, Анђић (Драге) Обрада са
дијелом 47016/501120, Радановић рођ.
Анђић (Драге) Добриле са дијелом
47016/1002240, Мамић рођ. Анђић (Драге)
Мире са дијелом 47016/1002240, Гаврановић
(Тихомира) Младена са дијелом 175/2784,
Тадић (Милорада) Угљеше са дијелом
349/278400, Јањић (Душана) Боре са дијелом
1/2088 и Маленчић (Душана) Душанке са
дијелом 1/4176, те као државна својина са
дијелом 2380/200448, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 5085/1, Лучица,
шума, површине 979 m2, уписаној у ПЛ бр.
1064/4 К.О. Омарска као посјед Анђић
(Богдана) Миле са дијелом 1/1;
- дио к.ч. бр. 153/1, површине 19300 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 966 К.О. СП Омарска као
сувласништво Анђић рођ. Прерад Стаке са
дијелом 10500/200448, Вучковац рођ. Кукић
Деве са дијелом 2100/200448, Стојаковић
рођ. Вучковац Драгојле са дијелом
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525/200448, Вучковац (Миливоја) Радивоја
са дијелом 525/200448, Павић рођ. Вучковац
Милке са дијелом 525/200448, Вујанић рођ.
Вучковац Душанке са дијелом 525/200448,
Јокић рођ. Ђурђевић Милеве са дијелом
107/200448, Анђић рођ. Тинтор Савке са
дијелом 2380/200448, Анђић (Милоша)
Душана са дијелом 2380/200448, Анђић
(Раде) Новака са дијелом 12600/200448,
Анђић
(Ристе)
Ђуре
са
дијелом
12600/200448, Анђић (Миле) Милана са
дијелом
12600/200448,
Анђић
рођ.
Гаврановић
Даринке
са
дијелом
5785/200448, Прцаћ рођ. Анђић Стојанке са
дијелом 5785/200448, Јањић (Душана)
Новака са дијелом 144/200448, Јањић
(Душана) Ненада са дијелом 144/200448,
Предојевић (Новака) Слободана са дијелом
1190/200448, Предојевић (Новака) Ђуре са
дијелом 1190/200448, АИПК „Агроунија“
ООУР Пољопроизвод Приједор са дијелом
2380/200448, Росић (Миле) Тривуна са
дијелом 630/200448, Тодић (Милана) Неђе
са дијелом 2700/200448, Врбац (Ђорђа)
Стеве са дијелом 5/100224, Гаврановић
(Марка) Милана са дијелом 2380/200448,
Анђић (Радивоја) Светозара са дијелом
985/10962, Анђић (Светозара) Велимира са
дијелом 1500/175392, Анђић (Светозара)
Рајка са дијелом 1500/175392, Стамболић
(Миле) Рајка са дијелом 144/200448, Јокић
рођ. Микац Кармеле са дијелом 57/100224,
Јокић (Миодрага) Млађе са дијелом
57/100224, Тадић Радојке са дијелом
117/278400, Тадић (Драгутина) Петра са
дијелом 117/278400, Куртовић рођ. Тадић
Добриле са дијелом 117/278400, Драгоњић
(Драгомира) Јасенке са дијелом 241/200448,
Кљајић (Милана) Душана са дијелом
1365/87696, Анђић (Богдана) Миле са
дијелом 22495/400896, Анђић (Богдана)
Милорада са дијелом 22505/400896, Анђић
(Милована) Нове са дијелом 9520/200448,
Паананен (Драгана) Радмиле са дијелом
330/200448, Млинаревић рођ. Грабеж Стојке
са дијелом 576/200448, Јагодић (Живка)
Ранка са дијелом 230/200448, Пртић рођ.
Анђић (Драге) Драгице са дијелом
47016/1002240, Анђић (Драге) Обрада са
дијелом 47016/501120, Радановић рођ.

Број: 1/21

Анђић (Драге) Добриле са дијелом
47016/1002240, Мамић рођ. Анђић (Драге)
Мире са дијелом 47016/1002240, Гаврановић
(Тихомира) Младена са дијелом 175/2784,
Тадић (Милорада) Угљеше са дијелом
349/278400, Јањић (Душана) Боре са дијелом
1/2088 и Маленчић (Душана) Душанке са
дијелом 1/4176, те као државна својина са
дијелом 2380/200448, што по новом
премјеру одговара:
к.ч. бр. 5161/3, Бара, ливада, површине 283
m2, уписаној у ПЛ бр. 15/6 К.О. Омарска као
посјед Анђић (Ристе) Ђуре са дијелом 1/1;
к.ч. бр. 5190/3, Бара, ливада, површине 181
m2, уписаној у ПЛ бр. 10/7 К.О. Омарска као
посјед Анђић (Драге) Обрада са дијелом 1/1;
к.ч. бр. 5191/3, Бара, ливада, површине 282
m2, уписаној у ПЛ бр. 10/7 К.О. Омарска као
посјед Анђић (Драге) Обрада са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 5192/3, Бара, шума, површине 89
m2, уписанa у ПЛ бр. 10/7 К.О. Омарска као
посјед Анђић (Драге) Обрада са дијелом 1/1,
за коју нема грунтовних података;
- к.ч. бр. 5196/3, Отаве, ливада, површине
381 m2, уписана у ПЛ бр. 461/2 К.О. Омарска
као посјед Павић (Дмитра) Борислава са
дијелом 4/18, Павић (Дмитра) Обрада са
дијелом 4/18, Павић (Дмитра) Стојанке са
дијелом 3/18 и Павић Стане рођ. Врховац са
дијелом 7/18, за коју нема грунтовних
података;
- к.ч. бр. 251, површине 7600 m2, уписана у
ЗК ул. бр. 905 К.О. СП Омарска као јавно
добро, што по новом премјеру одговара
дијелу к.ч. бр. 5862, Поток Криваја, поток,
површине 60011 m2, уписане у ПЛ бр. 129/5
К.О. Омарска као добро у општој употреби воде;
- к.ч. бр. 5919, Поток Бистрица, ријека,
површине 8735 m2, уписана у ПЛ бр. 129/5
К.О. Омарска као добро у општој употреби –
воде, за коју нема грунтовних података;
- дио к.ч. бр. 154/1, површине 14000 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 13 К.О. СП Омарска као
сувласништво Тимарац (Саве) Новака са
дијелом 1/6, Јањић Весе са дијелом 1/18,
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Јагодић (Осте) Драге са дијелом 1/36, Бакал
(Јове) Милана са дијелом 1/84, Богдановић
Весе са дијелом 1/84, Бакал (Јована) Мирка
са дијелом 1/84, Бакал (Јована) Ружице са
дијелом 1/84, Бакал (Јована) Милоша са
дијелом 1/84, Средић (Луке) Јефте са
дијелом 3/720, Тимарац (Косте) Живка са
дијелом 2/45, Стакић Љубице са дијелом
2/45, Средић (Раде) Бранислава са дијелом
2/1344, Малић (Душана) Владе са дијелом
23/5504, Петровић (Милана) Стојанке са
дијелом 59/5040, Петровић (Уроша) Дијане
са дијелом 59/5040, Томић (Милована) Ранке
са дијелом 2/225, Кос (Милована) Гордане са
дијелом 2/225, Мркић (Милована) Љиљане
са дијелом 2/225, Павлетић (Милована)
Добриле са дијелом 2/225, Милетић
(Милована) Миленка са дијелом 2/225,
Анђић (Обрада) Досте са дијелом 1/192,
Анђић (Драшка) Марије са дијелом 1/192,
Анђић (Драшка) Милице са дијелом 1/192,
Анђић (Драшка) Диане са дијелом 1/192,
Глигић (Љубомира) Љубинке са дијелом
1/252, Средић Дражене са дијелом 5/1344,
Тимарац (Светозара) Ранка са дијелом 1/28,
Каралић рођ. Анђић (Ратка) Невене са
дијелом 1/18, Вученовић (Драгоје) Милана
са дијелом 16/19800, Тимарац (Милана)
Милорада са дијелом 2384/19800, Тимарац
(Божидара) Саше са дијелом 19/1344,
Тимарац рођ. Михелчић (Петра) Љиљане са
дијелом 19/1344, Тимарац (Божидара)
Војислава са дијелом 19/1344, Дојчиновић
рођ. Петронић (Вида) Душанке са дијелом
1/112, Шикман рођ. Петронић (Вида)
Здравке са дијелом 1/80, Петровић-Лужија
(Уроша) Дубравке са дијелом 13/630, Талић
рођ. Тимарац (Саве) Данице са дијелом 1/18,
Гаврановић рођ. Тимарац (Саве) Милке са
дијелом 1/18, Тимарац-Тодоровић (Саве)
Досте са дијелом 1/18, Петроњић (Раде)
Мирослава са дијелом 1/700, Поповић (Раде)
Драгојле са дијелом 1/1400, Ратковић (Раде)
Милке са дијелом 1/700, Јагодић (Неђе)
Миленка са дијелом 1/36 и Гаврановић
(Ђорђије) Слободана са дијелом 1/132, што
по новом премјеру одговара к.ч. бр. 5914,
Пут у парлог, некатегорисани пут, површине
9504 m2, уписаној у ПЛ бр. 123/15 К.О.
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Омарска као добро у општој употреби путеви;
- дио к.ч. бр. 155, површине 5350 m2, уписане
у ЗК ул. бр. 511 К.О. СП Омарска као
сувласништво Грујић (Новака) Радојице са
дијелом 1/7, Марић (Осте) Новака са дијелом
1/7, Марић (Осте) Недељка са дијелом 1/7,
Марић (Осте) Богдана са дијелом 1/7, Марић
(Осте) Станоје са дијелом 1/7, Марић
(Милана) Цвије са дијелом 2/35, Марић
(Милана) Момчила са дијелом 2/35, Марић
(Милана) Здравка са дијелом 2/35, Марић
(Милана) Грујице са дијелом 2/35 и Марић
(Милана) Ненада са дијелом 2/35, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 5914, Пут у
парлог, некатегорисани пут, површине 9504
m2, уписаној у ПЛ бр. 123/15 К.О. Омарска као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 156/1, површине 22250 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 14 К.О. СП Омарска као
сувласништво Делић (Јове) Стојанке са
дијелом 1/14, Делић (Милана) Митра са
дијелом 2/7, Секулић (Душана) Мирка са
дијелом 2/49, Делић Јованке са дијелом
3/14, Секулић (Душана) Лазе са дијелом
10/147, Лончар (Драгутина) Зорке са дијелом
7/147, Секулић (Душана) Гојка са дијелом
2/49, Секулић (Лазе) Владе са дијелом 7/147,
Секулић Зорке са дијелом 2/49, Делић рођ.
Каралић (Пантелије) Радмиле са дијелом
1/21, Делић (Радована) Раденка са дијелом
1/21 и Делић (Радована) Недељка са дијелом
1/21, што по новом премјеру одговара к.ч.
бр. 5914, Пут у парлог, некатегорисани пут,
површине 9504 m2, уписаној у ПЛ бр. 123/15
К.О. Омарска као добро у општој употреби путеви;
- дио к.ч. бр. 156/3, површине 7500 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 966 К.О. СП Омарска као
сувласништво Анђић рођ. Прерад Стаке са
дијелом 10500/200448, Вучковац рођ. Кукић
Деве са дијелом 2100/200448, Стојаковић
рођ. Вучковац Драгојле са дијелом
525/200448, Вучковац (Миливоја) Радивоја
са дијелом 525/200448, Павић рођ. Вучковац
Милке са дијелом 525/200448, Вујанић рођ.
Вучковац Душанке са дијелом 525/200448,
Јокић рођ. Ђурђевић Милеве са дијелом
107/200448, Анђић рођ. Тинтор Савке са
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дијелом 2380/200448, Анђић (Милоша)
Душана са дијелом 2380/200448, Анђић
(Раде) Новака са дијелом 12600/200448,
Анђић
(Ристе)
Ђуре
са
дијелом
12600/200448, Анђић (Миле) Милана са
дијелом
12600/200448,
Анђић
рођ.
Гаврановић
Даринке
са
дијелом
5785/200448, Прцаћ рођ. Анђић Стојанке са
дијелом 5785/200448, Јањић (Душана)
Новака са дијелом 144/200448, Јањић
(Душана) Ненада са дијелом 144/200448,
Предојевић (Новака) Слободана са дијелом
1190/200448, Предојевић (Новака) Ђуре са
дијелом 1190/200448, АИПК „Агроунија“
ООУР Пољопроизвод Приједор са дијелом
2380/200448, Росић (Миле) Тривуна са
дијелом 630/200448, Тодић (Милана) Неђе
са дијелом 2700/200448, Врбац (Ђорђа)
Стеве са дијелом 5/100224, Гаврановић
(Марка) Милана са дијелом 2380/200448,
Анђић (Радивоја) Светозара са дијелом
985/10962, Анђић (Светозара) Велимира са
дијелом 1500/175392, Анђић (Светозара)
Рајка са дијелом 1500/175392, Стамболић
(Миле) Рајка са дијелом 144/200448, Јокић
рођ. Микац Кармеле са дијелом 57/100224,
Јокић (Миодрага) Млађе са дијелом
57/100224, Тадић Радојке са дијелом
117/278400, Тадић (Драгутина) Петра са
дијелом 117/278400, Куртовић рођ. Тадић
Добриле са дијелом 117/278400, Драгоњић
(Драгомира) Јасенке са дијелом 241/200448,
Кљајић (Милана) Душана са дијелом
1365/87696, Анђић (Богдана) Миле са
дијелом 22495/400896, Анђић (Богдана)
Милорада са дијелом 22505/400896, Анђић
(Милована) Нове са дијелом 9520/200448,
Паананен (Драгана) Радмиле са дијелом
330/200448, Млинаревић рођ. Грабеж Стојке
са дијелом 576/200448, Јагодић (Живка)
Ранка са дијелом 230/200448, Пртић рођ.
Анђић (Драге) Драгице са дијелом
47016/1002240, Анђић (Драге) Обрада са
дијелом 47016/501120, Радановић рођ.
Анђић (Драге) Добриле са дијелом
47016/1002240, Мамић рођ. Анђић (Драге)
Мире са дијелом 47016/1002240, Гаврановић
(Тихомира) Младена са дијелом 175/2784,
Тадић (Милорада) Угљеше са дијелом
349/278400, Јањић (Душана) Боре са дијелом
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1/2088 и Маленчић (Душана) Душанке са
дијелом 1/4176, те као државна својина са
дијелом 2380/200448, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 5914, Пут у парлог,
некатегорисани пут, површине 9504 m2,
уписаној у ПЛ бр. 123/15 К.О. Омарска као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 207/1, површине 7650 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 769 К.О. СП Омарска као
сувласништво Делић (Миле) Гавре са
дијелом 2/7, Делић (Јове) Стојанке са
дијелом 1/14, Делић (Милака) Митра са
дијелом 2/7, Делић рођ. Анђелић Јованке са
дијелом 1/14, Делић рођ. Анђић Јованке са
дијелом 2/14, Делић рођ. Каралић
(Пантелије) Радмиле са дијелом 1/21, Делић
(Радована) Раденка са дијелом 1/21 и Делић
(Радована) Недељка са дијелом 1/21, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 5914, Пут у
парлог, некатегорисани пут, површине 9504
m2, уписаној у ПЛ бр. 123/15 К.О. Омарска као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 207/2, површине 8950 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 131 К.О. СП Омарска као
сувласништво Jaњић рођ. Анђић Даринке са
дијелом са дијелом 1/6, Анђић (Ристе) Боре
са дијелом 1/6, Анђић (Бранка) Раде са
дијелом 1/6, Анђић (Бранка) Драге са
дијелом 1/6, Анђић (Бранка) Ненада са
дијелом 1/6 и Анђић рођ. Радуљ (Алексе)
Радојке са дијелом 1/6, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 5914, Пут у парлог,
некатегорисани пут, површине 9504 m2,
уписаној у ПЛ бр. 123/15 К.О. Омарска као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 207/3, површине 8660 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 700 К.О. СП Омарска као
сувласништво Делић (Тоше) Васкрсије са
дијелом 5/18, Делић (Глиге) Виде са дијелом
1/18, Делић рођ. Борјановић Јованке са
дијелом 1/3 и Ратковић-Стакић рођ. Делић
Тодоре са дијелом 1/3, што по новом
премјеру одговара к.ч. бр. 5914, Пут у парлог,
некатегорисани пут, површине 9504 m2,
уписаној у ПЛ бр. 123/15 К.О. Омарска као
добро у општој употреби - путеви;
- дио к.ч. бр. 207/4, површине 6460 m2,
уписане у ЗК ул. бр. 766 К.О. СП Омарска као
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сувласништво Делић (Стојана) Драгољуба са
дијелом 15/512, Делић (Стојана) Николе са
дијелом 15/512, Грубан (Станоје) Миленка са
дијелом 5/512, Грубан удт. Шљивар Миланке
са дијелом 5/512, Грубан (Миленка) Жељка
са дијелом 5/512, Делић (Станоје) Свете са
дијелом 1/9, Делић (Бранка) Ранка са
дијелом 3/32, Делић удт. Благојевић Наде са
дијелом 3/32, Делић удт. Ђајић Раде са
дијелом 3/32, Делић (Бранка) Љубана са
дијелом 3/32, Романић рођ. Делић (Здравка)
Драгице са дијелом 19/1024, Леж рођ. Делић
(Здравка) Радане са дијелом 19/1024, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 5914, Пут у
парлог, некатегорисани пут, површине 9504
m2, уписаној у ПЛ бр. 123/15 К.О. Омарска као
добро у општој употреби - путеви;
- к.ч. бр. 243, површине 5800 m2, уписана у
ЗК ул. бр. 329 К.О. СП Јелићка као
сувласништво Бакал (Остоје) Милорада са
дијелом 1/3, Бакал (Остоје) Симе са дијелом
1/3, Бакал (Јована) Милоша са дијелом 1/6 и
Бакал (Јована) Николе са дијелом 1/6, што по
новом премјеру одговара к.ч. бр. 1496/3, Луг,
њива, површине 1000 m2, уписаној у ПЛ бр.
529/1 К.О. Јелићка као посјед Пуришић
(Милутина) Недељка са дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 2687, Омарска бронзаник,
некатегорисани пут, површине 3694 m2,
уписана у ПЛ бр. 96/2 К.О. Јелићка као добро
у општој употреби – путеви, за коју нема
грунтовних података;
- к.ч. бр. 1507, Јошик, шума, површине 1759
m2, уписана у ПЛ бр. 159/1 К.О. Јелићка као
посјед Кусат (Стојана) Дује рођ. Грујић, за коју
нема грунтовних података;
- к.ч. бр. 1508, Тук, пашњак, површине 4310
m2, уписана у ПЛ бр. 267/1 К.О. Јелићка као
посјед Српске православне црквене општине
са дијелом 1/1, за коју нема грунтовних
података.
Предметне непокретности се налазе у
обухвату документа просторног уређења –
Просторни план Општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број: 10/09).
На
основу
расположивог
документа
просторног уређења, урађено је Стручно мишљење
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са Урбанистичко техничким условима и издати
Локаацијски услови.
У складу са наведеним, Скупштина сматра да
је основано да Влада Републике Српске донесе
одлуку, у смислу члана 14. Закона о експропријацији,
да је легализација изграђених објеката, са
довршењем радова, регионалног водоводног
система „Црно врело“ (Доњи Перван – Петров Гај) од
општег интереса и да се за те сврхе може приступити
непотпуној
експропријацији
непокретности
означених у тачки I.
II
Ово Мишљење ће се објавити у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 01-022-20/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

37.
На основу одредаба члана 14. Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“,број:112/06, 37/07 и 110/08 и 79/15), члана
39. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број:12/17) и члана 135.
Пословника Скупштине Града Приједор («Службени
гласник Града Приједор», број:2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор на 2. сједници, одржаној
3.2.2021. године, донијела је
МИШЉЕЊE
I
Локацијским условима Одјељења за просторно
уређење Градске управе Приједор, предвиђена је
легализација инфраструктурног објекта – дијела
примарног водоводног система са изворишта Црно
Врело, које обухвата: Гравитациони цјевоводогранак са примарног вода до пумпне станице,
Пумпну станицу ПС4, Тлачни цјевовод од пумпне
станице ПС4 до резервоара Р4, Резервоар Р4,
оптички кабал и пратећа инфраструктура, на
следећим непокретностима:
- к.ч.бр.812/2 – Тук, Ораница, површине 103
m2, уписана у ЗК извод 218 К.О.СП Јелићка
као сусвојина Томић (Бранко) Миленка са
71/128 дијела и Томић (Бранко) Слободана
са 57/128 дијела, што по новом премјеру
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одговара к.ч.бр.2685/2,
Томића пут,
некатегорисани пут, површине 6 m2, уписана
у ПЛ.бр.96 К.О.Јелићка као добро у општој
употреби-путеви и к.ч.бр.1424/2, Лучица,
њива, површине 97 m2, уписана у
ПЛ.бр.331/10 К.О.Јелићка као посјед Томић
(Бранко) Миленка са дијелом 1/2 и Томић
(Бранко) Слободана са дијелом 1/2.
-

-

-

-

к.ч.бр.467/2 – Швракина, њива, површине
472 m2, уписана у ЗК извод 269 К.О.СП
Јелићка као својина Српско Православне
црквене општине са дијелом 1/1, што по
новом премјеру одговара к.ч.бр.950/5,
Колиште, њива површине 244 m2, уписана у
ПЛ.бр.335/3 К.О.Јелићка као посјед Томић
(Остоја)
Николе
са
дијелом
1/1,
к.ч.бр.1270/2, Крчевина, пашњак, површине
82 m2 и к.ч.бр.1271/4. Крчевина, њива,
површине 146 m2, обе уписане у ПЛ бр.496/4
К.О.Јелићка као посјед Томић (Станко)
Предрага са дијелом 1/1.
к.ч.бр.467/6 – Швракина, њива, површине 1
m2, уписана у ЗК извод 269 К.О.СП Јелићка
као својина Српско Православне црквене
општине са дијелом 1/1, што по новом
премјеру одговара к.ч.бр.950/6 Колиште,
њива површине 1 m2, уписана у ПЛ.бр.335/3
К.О.Јелићка као посјед Томић (Остоја)
Николе са дијелом 1/1,
к.ч. бр.467/5 - Швракина, њива, површине
342 m2, уписана у ЗК извод 269 К.О.СП
Јелићка као својина Српско Православне
црквене општине са дијелом 1/1, што по
новом премјеру одговара к.ч.бр.1270/3
Крчевина, пашњак површине 206 m2 и
к.ч.бр.1271/7 Крчевина, њива, површине
136 m2, обе
уписане у ПЛ.бр.496/4
К.О.Јелићка као посјед Томић (Станко)
Предрага са дијелом 1/1.
к.ч. бр.467/4 - Швракина, њива, површине
453 m2, уписана у ЗК извод 269 К.О.СП
Јелићка као својина Српско Православне
црквене општине са дијелом 1/1, што по
новом премјеру одговара к.ч.бр.1270/5
Крчевина пашњак површине 131 m2 и
к.ч.бр.1271/5 Крчевина, њива, површине
322 m2, обе
уписане у ПЛ.бр.496/4

Број: 1/21

К.О.Јелићка као посјед Томић (Станко)
Предрага са дијелом 1/1.
Предметне непокретности се налазе у
обухвату документа просторног уређењаПросторни план Општине Приједор („Службени
гласник Општине Приједор“, број:10/09).
На основу расположивих докумената
просторног уређења, урађени су урбанистичко
технички услови и издати Локацијски 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 може
приступити
експропријацији
непокретности
означених у тачки 1.
II
Овим Мишљењем мијења се Мишљење број:
01-022-53/20 од 14.07.2020. године, објављено у
„Службеном гласнику Града Приједор“, број: 7/20.
III
Ово Мишљење ће се објавити у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 01-022-21/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

38.
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број
12/17) и члана 137. Пословника Скупштине Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број
2/18 и 2/20), Скупштина Града Приједор, на 2.
сједници одржаној 3.2.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права посједа без накнаде
I
ОДОБРАВА СЕ пренос права посједа, у сврху
кориштења као добра у општој употреби – пут (за
потребе јавног пута), предложен од стране Салеш
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(Хасана) Хусеина из Приједора – Козаруша бб и
других, на непокретностима означеним као:

- к.ч. бр. 3454/23, Градилиште, воћњак, у
површини од 150 m2,
- к.ч. бр. 3454/21, Ограда – паркинг, воћњак,
у површини од 317 m2,
к.ч. бр. 3454/32, Oграда, воћњак, у
површини од 2 m2,
- к.ч. бр. 3454/26, Ограда - пут, воћњак, у
површини од 59 m2,
к.ч. бр. 3454/33, Ограда, воћњак, у
површини од 53 m2,
- к.ч. бр. 3440/6, Ограда, њива, у површини
од 404 m2,
- к.ч. бр. 3440/15, Ограда, њива, у површини
од 70 m2,
- к.ч. бр. 3454/22, Градилиште, воћњак, у
површини од 250 m2,
- к.ч. бр. 3454/20, Градилиште, пашњак, у
површини од 309 m2,
- к.ч. бр. 3454/15, Градилиште, воћњак, у
површини од 110 m2,
- к.ч. бр. 3440/5, Ограда, кућа, у површини
од 90 m2, и Ограда, двориште, у површини од 389 m2,
све уписане у ПЛ бр. 2567/31 К.О. Козарац
као посјед Салеш (Хасана) Хусеина са дијелом 1/1;
к.ч. бр. 3454/36, Ограда, воћњак, у
површини од 13 m2,
к.ч. бр. 3454/34, Ограда, воћњак, у
површини од 3 m2,
уписане у ПЛ бр. 3041/2 К.О. Козарац као
посјед Куч (Мехмеда) Расиме рођ. Јакуповић са
дијелом 1/1;
- к.ч. бр. 3454/12, Градилиште, пашњак, у
површини од 565 m2, уписана у ПЛ бр. 3039/3 К.О.
Козарац као посјед Абединоски (Хасана) Зехре са
дијелом 2/150, Блажевић (Мује) Есме рођ. Аџемовић
са дијелом 2/150, Даутовић (Бахрије) Емира са
дијелом 2/150, Фазлић (Ибрахима) Енеса са дијелом
2/150, Грозданић (Хасиба) Садика са дијелом 2/150,
Хукић (Мује) Дениса са дијелом 2/150, Јаскић (Мехе)
Хамдије са дијелом 2/150, Јаскић (Мехе) Рахиме рођ.
Туркановић са дијелом 2/150, Кахримановић
(Касима) Едина са дијелом 2/150, Мујагић (Сабита)
Аднана са дијелом 2/150, Мујкановић (Хусније)
Мехмеда са дијелом 2/150, Салеш (Хасана) Хусеина
са дијелом 126/150, Туркановић (Мехе) Нихада са
дијелом 1/150 и Туркановић (Мује) Фатиме са
дијелом 1/150;

Број: 1/21

II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права
и обавеза уговорних страна, закључи уговор са
Салеш (Хасана) Хусеином из Приједора – Козаруша
бб и другима, о преносу права посједа на
непокретностима из тачке I ове Одлуке, без накнаде.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-22/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

39.
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број
12/17), члана 137. Пословника Скупштине Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број
2/18 и 2/20) и члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града
Приједор, на 2. сједници одржаној 3.2.2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о замјени непокретности
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на замјену непокретности
између Града Приједор и привредног друштва
„Бобана транспорти“ д.о.о. Приједор, ради
рјешавања
имовинско-правних
односа
на
предметним парцелама, који уговор ће се закључити
на сљедећи начин:
1. Уговарач Град Приједор даје привредном
друштву „Бобана транспорти“ д.о.о. Приједор
непокретности означене као:
-

к.ч. бр. 4261/2, Луке, некатегорисани пут, у
површини од 227 m2, уписана у посједовни
лист број 1236/9 К.О. Козаруша као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1;
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к.ч. бр. 4261/3, Луке, некатегорисани пут, у
површини од 1140 m2, уписана у посједовни
лист број 1236/9 К.О. Козаруша као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.

2. Уговарач „Бобана транспорти“ д.о.о.
Приједор даје Граду Приједор непокретности
ознчене као:
-

-

к.ч. бр. 1801/3, Росуља, њива, у површини од
20 m2, уписана у посједовни лист број
2506/13 К.О. Козаруша као посјед „Бобана
транспорти“ д.о.о. Приједор са дијелом 1/1;
к.ч. бр. 1803/26, Росуља, паркинг, у
површини од 533 m2, уписана у посједовни
лист број 2506/13 К.О. Козаруша као посјед
„Бобана транспорти“ д.о.о. Приједор са
дијелом 1/1.

II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједора да, у циљу регулисања међусобних права
и обавеза уговорних страна, а у складу са одредбама
члана 348. Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11, 60/15 и 107/19), закључи уговор о замјени
непокретности описаних у тачки I ове Одлуке са
„Бобана транспорти“ д.о.о. Приједор. Вриједност
предметних непокретности утврђена је у Процјени
тржишне вриједности некретнина бр. ВНР-31/20 од
15.09.2020. године, урађеној од стране овлаштеног
вјештака грађевинско-архитектонске струке, при
чему је вриједност земљишта које Град Приједор
даје привредном друштву „Бобана транспорти“
д.о.о. Приједор одређена у износу од 56.047,00 КМ,
а вриједност земљишта које „Бобана транспорти“
д.о.о. Приједор даје Граду Приједор у износу од
22.673,00 КМ. С обзиром на наведено, „Бобана
транспорти“ д.о.о. Приједор је у обавези да
надокнади Граду Приједор износ од 33.374,00 КМ,
што ће бити наведено у уговору о замјени
непокретности.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-23/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 1/21

40.
На основу одредаба члана 39 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16), члана 39 Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број
12/17), члана 137 Пословника Скупштине Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број
2/18 и 2/20) и члана 348 Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града
Приједора на 2. сједници, одржаној 3.2.2021.
године, донијела јe
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбe
I
ОДОБРАВА СЕ
продаја
непосредном
погодбом, по тржишној цијени, у сврху формирања
грађевинске парцеле за редовну употребу објекта,
предложена од стране Бановић Биљане из
Приједора и то грађевинског земљишта које је
означено каo
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.ч.бр. 933/6, ул. М.Тита-њива, у површини
од 44 m2, К.О. Приједор 1, уписана као посјед
Града Приједор,
- к.ч.бр. 5701/22, ул. К.Петра I Ослободиоцаулица, у површини од 5 m2, К.О.Приједор 1,
уписана као посјед Града Приједор,

-

-

-

Према подацима земљишне књиге:
к.ч.бр. 9/102, Двориште у површини од 11 m2,
К.О. СП Приједор, као својина Града
Приједор.
к.ч.бр. 9/103, Пут у површини од 5 m2, к.о. СП
Приједор, уписана као својина
Града
Приједор.
к.ч.бр. 9/104, Врт у површини од 33 m2, к.о.
СП Приједор, уписана као својина Града
Приједор.

II
ДАЈЕ СЕ сагласност градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних права
и обавеза уговорних страна, а у складу са одредбама
члана 348 Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09,
95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни
уговор са Бановић Биљаном из Приједора, о продаји
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земљишта описаног у тачки 1. ове одлуке, по цијени
од 10. 437, 00 КМ, утврђеној у Извјештају о процјени
тржишне и грађевинске вриједности некретнина,
урађеним од стране овлаштеног вјештака
грађевинске-архитектонске струке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-24/21
Приједор,
Датум: 3.2.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 1/21

2.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -.Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР
ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
1.
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 Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 36.666,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2021. години, како слиједи:

II - Захвалница се додјељује особљу Хигијенско
епидемиолошке службе због посебног ангажовања
у вријеме пандемије вируса корона.

III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-1/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

- износ од 24.444,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 12.222,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора, потрошачка јединица
00740123, економски код 415200 – Грантови у земљи
-Учешће у финансирању АД Козарског вјесника, на
жиро рачун број:555-100-00449159-15, 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: 02-40-123/21
Приједор,
Датум: 27.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

3.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -.Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРИЈЕДОР
КОВИД АМБУЛАНТИ
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Број: 1/21

II - Захвалница се додјељује особљу Амбуланте због
посебног ангажовања у вријеме пандемије вируса
корона.

Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13), Градоначелник Приједора, доноси

III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ

Број: 02-134-1/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

4.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -.Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
ЈЗУ БОЛНИЦА
„ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР
КОВИД ОДЈЕЉЕЊЕ
II - Захвалница се додјељује особљу ковид одјељења
ЈЗУ болнице „Др. Младен Стојановић“ Приједор због
посебног ангажовања у вријеме пандемије вируса
корона.
III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-2/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

5.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града

I -.Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ
ЈЕДИНИЦИ ПРИЈЕДОР
II - Захвалница се додјељује запосленим за додатно
ангажовање на подручју града у вријеме пандемије
вируса корона.

III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-3/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

6.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I - Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
УДРУЖЕЊУ ВОЋАРА ГРАДА ПРИЈЕДОРА
II - Захвалница се додјељује Удружењу Воћара за
додатно ангажовање на подручју града у вријеме
пандемије вируса корона.
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III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-11/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Данијелу Цвјетићанину
Полицијском службенику Полицијске управе
Приједор
Полицијска станица Приједор 1

7.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I - Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
ОМЛАДИНСКОМ САВЈЕТУ ПРИЈЕДОР
II - Захвалница се додјељује Омладинском савјету за
додатно ангажовање на подручју града у вријеме
пандемије вируса корона.

III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-12/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

8.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси

Број: 1/21

II - Захвалница се додјељује за испољену храброст и
хуманост у спашавању људског живота.

III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-4/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

9.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број: 3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Драгану Поповићу
Полицијском службенику Полицијске управе
Приједор
Полицијска станица Приједор 1
II - Захвалница се додјељује за испољену храброст и
хуманост у спашавању људског живота.
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III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-5/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Огњену Матијашу
Полицијском службенику Полицијске управе
Приједор
Полицијска станица Приједор 1

10.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Миломиру Новаковићу
Полицијском службенику Полицијске управе
Приједор
Полицијска станица Приједор 1
II - Захвалница се додјељује за испољену храброст и
хуманост у спашавању људског живота.
III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-6/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

11.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси

Број: 1/21

II - Захвалница се додјељује за испољену храброст и
хуманост у спашавању људског живота.

III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-7/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

12.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Стефану Тубину
Полицијском службенику Полицијске управе
Приједор
Полицијска станица Приједор 1
II - Захвалница се додјељује за испољену храброст и
хуманост у спашавању људског живота.
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III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-8/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I -Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Милану Кнежевићу
Јединица Жандармерије Полицијске Управе
Приједор
II - Захвалница се додјељује за испољену храброст и
хуманост у спашавању људског живота.
III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-9/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

I -Поводом 9. јануара Дана Републике Српске,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

13.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

14.
На основу члана 89. Статута града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број: 12/17) и
члана 2. Одлуке о наградама и признањима града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број:3/13) Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ

Број: 1/21

ЗАХВАЛНИЦУ
Жељку Цвијићу
Јединица Жандармерије Полицијске Управе
Приједор
II - Захвалница се додјељује за испољену храброст и
хуманост у спашавању људског живота.

III - Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику града
Приједора".

Број: 02-134-1-10/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

15.
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 Града Приједора, доноси
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Правилника о измјени
Правилника о додјели стипендија Града Приједор
ученицима средњих школа и студентима првог
циклуса на високошколским установама
Члан 1.
Ставља се ван снаге Правилник
о измјени
Правилника о додјели стипендија Града Приједор
ученицима средњих школа и студентима првог
циклуса на високошколским установама број: 02052-13/20 од 05.10.2020. године.
Члан 2.
О извршењу ове Одлуке стараће се Градоначелник.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 02-052-1/21
Приједор,
Датум: 12.01.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

Број: 1/21

У истом члану додаје се нови став ( 3 ), који
гласи:
„Измјене и допуне плана јавних набавки објављују
се на званичној интернет страници Града у складу са
одредбама члана 7. овог правилника“.

16.

Члан 4.
У члану 12. у ставу ( 1 ) иза досадашњег текста
брише се тачка и додаје се текст, који гласи:
„ ,у складу са чланом 17. став 1. Закона о јавним
набавкама.“

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 69. Статута града
Приједор ("Службени гласник града Приједор, број:
12/2017), Градоначелник, доноси

У члану 12. у ставу ( 2 ) ријечи: „ прописаном
Процедуром за набавку роба, услуга и радова“ и
замјењују ријечима:
„захтјева за покретање
поступка јавне набавке који је саставни дио овог
правилника“.

ПРАВИЛНИК
о измјенама и допунама Правилника
о јавним набавкама Градске управе Града Приједор

У истом члану, у ставу ( 3 ) ријеч „Приједлог“
замјењује се са ријечју „Захтјев“.

Члан 1.
У члану 5. Правилника о јавним набавкама
Градске управе Града Приједор („Службени гласник
града Приједор“, број: 10/17) иза ријечи
„процијењену вриједност, “ додају се ријечи „са и
без урачунатог ПДВ-а“.
Члан 2.
У члану 6. додаје се нова тачка 7 ) која гласи:
„ 7) План јавне набавке из претходног става
доноси градоначелник, најкасније у року од 60 дана
од дана усвајања буџета, у складу са чланом 17. став
( 2 ) Закона.
У истом члану додаје се нова тачка 8 ), која
гласи:
„ 8) У случају да подносилац захтјева одустане од
планиране набавке у току године, дужан је у Стручну
службу градоначелника/Одсјек за јавне набавке
доставити писмено образложење разлога за
одустајање од планиране набавке, у сврху
припремања извјештаја о реализацији јавних
набавки.“
Члан 3.
У члану 8. у ставу ( 2) бришу се ријечи: „по
процедури из члана 6.овог Правилника“ и зарез се
замјењује тачком.

У истом члану, у ставу ( 4 ) ријечи „приједлога за
набавку“
замјењују се ријечима „захтјева за
покретање поступка јавне набавке“.
У истом члану, у ставу ( 5 ) ријечи „приједлога“
замјењују са ријечима „захтјева“.
У истом члану, у ставу ( 6 ) бришу се ријечи „или
посебне одлуке о покретању поступка“ и ријеч
„приједлога“ мијења се са ријечи „захтјева“.
Члан 5.
Иза члана 12. додају се нови чланови 12 а. и 12
б., који гласе:
“Члан 12 а.
( 1 ) У случају набавке роба, услуга или радова, које
су према члану 10. Закона о јавним набавкама,
изузете од примјене Закона, градоначелник ће на
приједлог организационе јединице Градске управе
Града Приједор, надлежне за набавку исте/истих,
донијети одлуку о изузећу од примјене Закона тих
роба,
услуга
или
радова.
( 2 ) Одлука о изузећу мора да садржи законски
основ за изузеће од примјене Закона о јавним
набавкама,
предмет
набавке,
процјењену
вриједност, податке о извору-начину финансирања.
( 3 ) Стручна служба градоначелника/Одсјек за јавне
набавке израђује одлуку из претходног става, те
потписан примјерак одлуке доставља надлежном
Одјељењу/Одсјеку, у року од 7 дана од дана
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Број: 1/21

доношења исте, ради праћења реализације ове
одлуке.

У истом члану 31. досадашњи став ( 8 ), мијења
се и гласи:

Стручна служба градоначелника/Одсјек за јавне
набавке, у складу с чланом 74. ЗЈН-а, доставља
Агенцији за јавне набавке БиХ извјештај.”

„ ( 9 ) По окончаној реализацији уговора,
организациона јединица Градске управе која је
пратила реализацију уговора доставља у Стручну
службу градоначелника / Одсјек за јавне набавке
извјештај о реализованој набавци, потписан од
стране руководиоца те организационе јединице, на
обрасцу извјештаја који је саставни дио овог
правилника.“

“Члан 12 б.
(1) Отворени или ограничени поступак су основни
поступци
за
јавне
набавке.
( 2 ) Отворени поступак подразумијева такву врсту
поступка јавних набавки у којем сваки
заинтересовани понуђач може доставити своју
понуду.
( 3 ) Остали поступци јавних набавки су:
преговарачки поступак са објавом обавјештења,
преговарачки поступак без објаве обавјештења,
такмичарски дијалог, конкурс за израду идејног
рјешења, конкурентски захтјев за достављање
понуда
и
директни
споразум.
( 4 ) Услови за примјену, као и поступци јавних
набавки ближе су дефинисани члановима 19-35.
Закона о јавним набавкама.”
Члан 6.
У члану 21. у ставу ( 3 ) бришу се ријечи „преко
Одсјека за заједничке послове“.
Члан 7.
У члану 24. иза става ( 2 ) додаје се нови став ( 3
), који гласи:
„ ( 3 ) Одлуке из става ( 1 ) овог члана Правилника,
Стручна служба градоначелника / Одсјек за јавне
набавке објављује на својој званичној интернет
страници истовремено с упућивањем одлуке
понуђачима/кандидатима који су учествовали у
поступку јавне набавке“.
Члан 8.
У члану 28. у ставу ( 2 ) и ставу ( 3 ) ријеч
„приједлога“ замјењује се са ријечи „захтјева“.
Члан 9.
У члану 31. у ставу ( 1 ) иза ријечи „извјештај“
бришу се ријечи „о реализацији набавке“.
У истом члану, у ставу ( 2) ријеч „приједлога“
замјењује се са ријечи „захтјева“.

У члану 31.врши се исправка броја става, тако да
умјесто ст. ( 1 ), ( 2), (2), ( 3 ), (4), (5), (6 , ( 7 ), ( 8), треба
да стоји ( 1 ), ( 2), (3), (4), (5), ( 6), ( 7 ), ( 8 ), ( 9 ).
Члан 10.
Иза члана 31. додаје се нови члан 31.а. који
гласи:
„Члан 31 а.
Стручна служба градоначелника / Одсјек за јавне
набавке, у складу са подзаконским актима,
попуњава образац праћења уговора/оквирног
споразума, те благовремено објављује на званичној
интернет страници Градске управе.“
Члан 11.
Иза члана 35. додаје се нови члан 35 а. и гласи:
„Члан 35 а.
Прилог овог правилника чини образац захтјева за
покретање поступка јавне набавке и образац
извјештаја о реализованој набавци“.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења и
исти ће бити објављен у „Службеном гласнику града
Приједор“.
Број: 02-022-98/17
Приједор,
Датум: 30.10.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Mиленко Ђаковић, с.р.

17.
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) и члана 5. тачка 6. Закона о преносу права
својине на капиталу Републике Српске у
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предузећима која обављају комуналне дјелатности
на јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/10),
Градоначелник Града Приједор, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању представника капитала Града
Приједор у скупштину акционара комуналних
предузећа Града Приједор

I
Далибор Павловић, Градоначелник Града
Приједор, именује се за Представника капитала
Града Приједор у скупштини акционара предузећа
Града Приједор, која обављају комуналне
дјелатности, и то у:
- АД „Водовод“ Приједор,
- АД „Комуналне услуге“ Приједор,
- АД „Топлана“ Приједор и
- АД „Градска тржница“ Приједор.

II
Градоначелник Далибор Павловић може
овластити друго лице да га заступа у скупштини
акционара предузећа наведених у тачки I овог
рјешења, а у складу са одредбама Закона о преносу
права својине на капиталу Републике Српске у
предузећима која обављају комуналне дјелатности
на јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 50/10).
III
Именовани представник је дужан да, у
складу са законом, заступа интересе Града Приједор
у скупштини акционара предузећа из тачке 1. овог
рјешења.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 02-111- 4/21
Приједор,
Датум: 05.01.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

Број: 1/21

18.
На основу члана 82. став 3, Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута града
Приједора („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
o именовању Радне групе за припрему и израду
приједлога докумената

I – Именује се Радна група за припрему и израду
приједлога докумената у сљедећем саставу:
1. Драган Вученовић - Одјељење за друштвене
дјелатности, предсједник,
2. Зорица Билбија - Одјељење за друштвене
дјелатности, члан,
3. Милица Отковић - ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор,
члан,
4. Смиљанић Душка - ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор,
члан,
5. Синиша Ђаковић – Одсјек за инспекцијске
послове, члан,
6. Душан Врањеш – Одсјек за цивилну заштиту, члан.
Припрема и
документа:

израда

приједлога

сљедећих

1. Програм мјера за спречавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних
болести на подручју Града Приједор за 2021.
годину,
2. Програм мјера систематске превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју
Града Приједор за 2021. годину и
3. Годишњи план систематске превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју
Града Приједор за 2021. годину.
II – Задатак радне групе из тачке I овог рјешења је да
припреми и изради приједлоге наведених
докумената и исте достави Скупштини града
Приједора на разматрање и усвајање.
III - Доношењем овог рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању радне групе за припрему и
израду приједлога докумената број: 02-111-9/20 од
17.1.2020. године.
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IV – Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику Града Приједор.

Број: 02-111-19/21
Приједор,
Датум: 21.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

19.
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 Приједор“ број:
12/17) и члана 24. Правилника о додјели стипендија
Града Приједор ученицима средњих школа и
студентима првог циклуса на високошколским
установама („Службени гласник Града Приједор
број: 4/19), Градоначелник Града Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за додјелу стипендија Града
Приједор студентима првог циклуса студија за
академску 2020/2021. годину

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 02-111-14/21
Приједор,
Датум: 15.01.2021. године

1.
2.
3.
4.

Моња Касаловић - предсједник,
Александар Петровић - члан,
Драган Вученовић – члан и
Дијана Остојић - секретар.

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, и 36/19 ), у вези са чланом 22.став 1. и
чланом 40.став б. Закона о заштити и спасавању у
ванредним приликама Републике Српске („
Службени гласник Републике Српске“ број 121/12) и
чланом 12.став 3. Одлуке о организовању и
функционисању цивилне заштите и спасавања града
Приједора („Службени гласник Града Приједор“,
број: 7/13) Градоначелник Града Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
o именовању Градског штаба за ванредне ситуације
1. Именује се Градски штаб за ванредне
ситуације Града Приједор, у саставу:

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
2. Задатак Комисије је да у складу са
Правилником о додјели стипендија Града
Приједор ученицима средњих школа и
студентима
првог
циклуса
на
високошколским
установама,
проведе
поступак за додјелу стипендија Града
Приједор по Јавном конкурсу за додјелу
стипендија Града Приједор студентима
првог циклуса студија за академску
2020/2021. годину.
3. Ступањем на снагу овог Рјешења, престаје да
важи Рјешење број: 02-111-152/20 од
14.12.2020. године.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

20.

1.1.
1. Именује се Комисија за додјелу стипендија
Града Приједор студентима првог циклуса
студија за академску 2020/2021. годину, у
слиједећем саставу:

Број: 1/21

1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Далибор Павловић, Градоначелник
Града Приједор – комадант штаба,
Жарко Ковачевић, замјеник комаданта
штаба,
Мирсад
Дуратовић,
предсједник
Скупштине Града Приједор,
Душан Врањеш, начелник штаба,
Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско стамбене послове
у ГУ Приједор,
Милица Отковић, епидемиолог у ЈЗУ
Дом здравља Приједор,
Борис Ћургуз, инфектолог у ЈЗУ „Доктор
Младен Стојановић“ Приједор,
Андрија
Вукотић,
в.д.
директор
ЈЗУ„Доктор
Младен
Стојановић“
Приједор,
Славица Поповић, директор ЈЗУ Дома
здравља Приједор,
Сретоја Вујановић, начелник Полицијске
управе Приједор,
Драшко Ђенадија, Одсјек за цивилну
заштиту ГУ Приједор,
Небојша
Миљуш,
старјешина
Територијалне ватрогасне јединице
Приједор,
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Зоран Веселиновић, секретар ГО
Црвеног крста Приједор,
Дарко Аврамов, шеф Комуналне
полиције ГУ Приједор,
Наида Стегић, шеф Одсјека за
инспекцијске послове,
Владо Рељић, директор а.д. „Водовод“
Приједор,
Миланко
Дујо,
директор
а.д.
„Комуналне услуге“ Приједор,
Гордана Јекић, директор ЈУ Дјечији
вртић „Радост“ Приједор и
Наталија Милетић, записничар.

2. Градски штаб за ванредне ситуације, по
потреби, формира помоћне и стручнооперативне тимове за специфичне задатке
заштите и спасавања.

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном гласнику Града Приједор“.

радних мјеста у Јавној здравственој установи
Дом здравља Приједор број: 01-1980/20 од
26.11.2020. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,
а иста ће бити објављена у „Службеном гласнику
Града Приједор“.

Број: 02-023-4/20
Приједор,
Датум: 27.11.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

22.
На основу члана 59. став 1. тачка 12) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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 Статут о измјени и
допуни статута Јавне здравствене установе
Дом здравља Приједор

4. Ступањем на снагу овог рјешења престаје да
важи Рјешење, број: 02-111-38/20 од
29.12.2020. године.

Број: 02-111-6/21
Приједор,
Датум: 11.01.2021. године

Број: 1/21

I
Даје се сагласност на Статут о измјени и
допуни статута Јавне здравствене установе Дом
здравља Приједор, број: УО-20-2/20 од
16.10.2020. године.

21.
На основу члана 59. став 1. тачка 12) Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) 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 у Јавној
здравственој установи Дом здравља
Приједор
I
Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији

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

Број: 02-023-3/20
Приједор,
Датум: 23.11.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

23.
На основу члана 82.став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16, и 36/19 ), у вези са чланом 22.став 1. и
чланом 40.став б. Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама („ Службени гласник
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Републике Српске“ број 121/12) и чланом 12.став 3.
Одлуке о организовању и функционисању цивилне
заштите и спасавања града Приједора („Службени
гласник
Града Приједор“, број: 7/13),
Градоначелник Града Приједор, доноси

5.
6.
7.
8.

1. У Рјешењу о именовању Градског шаба за
ванредне ситуације, број: 02-111-6/21 од 11.
јануара 2021. године у тачки 1. подтачка
1.19 мијења се и гласи:
„1.19. Драшко Љубичић, технички
директор „Електрокрајина“ РЈ Приједор .

3. Ступањем на снагу овог Рјешења, престаје да
важи Рјешење број: 02-111-152/20 од
14.12.2020. године.

2. Досадашња подтачка 1.19. постаје подтачка
1.20.

Број: 02-011-6/21
Приједор,
Датум: 28.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

24.
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 Приједор“ број:
12/17) и члана 24. Правилника о додјели стипендија
Града Приједор ученицима средњих школа и
студентима првог циклуса на високошколским
установама („Службени гласник Града Приједор
број: 4/19), Градоначелник Града Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за додјелу стипендија Града
Приједор студентима првог циклуса студија за
академску 2020/2021. годину
1. Именује се Комисија за додјелу стипендија
Града Приједор студентима првог циклуса
студија за академску 2020/2021. годину:

Моња Касаловић - предсједник,
Александар Петровић - члан,
Драган Вученовић - члан
Дијана Остојић - секретар.

2. Задатак Комисије је да у складу са
Правилником о додјели стипендија Града
Приједор ученицима средњих школа и
студентима
првог
циклуса
на
високошколским установама, спроведе
поступак за додјелу стипендија Града
Приједор по Јавном конкурсу за додјелу
стипендија Града Приједор студентима
првог циклуса студија за академску
2020/2021. годину.

РЈЕШЕЊЕ
o измјени Рјешења о именовању Градског шаба за
ванредне ситуације, број: 02-111-6/21 од 11.
јануара 2021. године

3. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 1/21

4. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 02-111-14/21
Приједор,
Датум: 15.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

25.
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
ПРАВИЛНИК
о условима, начину и висини новчане помоћи за
новорођено дијете
Члан 1.
Овим правилником уређују се услови, начин
остваривања и висина новчане помоћи за
новорођено дијете.
Помоћ за новорођено дијете је новчани износ на
који има право само један родитељ или законски
старатељ.
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Члан 2.
Права на новчани износ имају родитељи или
законски старатељи чија су дјеца рођена у
Приједору, од 1. јануара 2021. године и даље, уз
услов да је корисник помоћи држављанин
Републике Српске-БиХ, са пребивалиштем на
подручју града Приједора најмање 1 (једну) годину
непрекидно прије рођења дјетета.
Члан 3.
Висина новчане помоћи исплаћиваће се на текући
рачун родитеља или законског старатеља
новорођеног дјетета и износи:
- 500,00 КМ за прво дијете,
- 600,00 КМ за друго дијете,
- 700,00 КМ за треће и свако сљедећe дијете.

Члан 4.
Захтјев за остваривање права на новчану помоћ за
новорођено дијете, родитељ или законски старатељ
дјетета подноси Одјељењу за друштвене
дјелатности Града Приједора.
Уз захтјев потребно је приложити оригинале или
овјерене копије сљедећих докумената:

Број: 1/21

Члан 7.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 02-40-139/21
Приједор,
Датум: 26.01.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

26.
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), a у вези са чланом 7. Правилника о условима,
начину и поступку додјеле новчане помоћи
социјално угроженим лицима из средстава буџета
Града Пријрдора, број: 02-40-112/21 од 22.1.2021.
године, Градоначелник Приједора, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи
социјално угроженим лицима из средстава буџета
Града Приједора

- лична карта подносиоца захтјева,
- увјерење о пребивалишту/боравишту са подацима
о свим адресама које се воде у евиденцији
пребивалишта/боравишта подносиоца захтјева,
- родни лист новорођеног дјетета,

Члан 1.
Именује се Комисија за додјелу новчане
помоћи социјално угроженим лицима из средстава
буџета Града Приједора за 2021. годину (у даљем
тексту Комисија), у сљедећем саставу:

- родне листове остале дјеце,
- доказ о старатељству над новорођеним дјететом исти доставља само законски старатељ,

1. Моња Касаловић, предсједник Комисије,
2. Драган Вученовић, члан,
3. Зорица Билбија, члан.

- текући рачун подносиоца захтјева.
Члан 5.
Начелник Одјељења за друштвене дјелатности
Града Приједора доноси рјешење о додјели новчане
помоћи.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о условима, начину и висини
новчане помоћи за новорођено дијете број: 02-4087/20 од 21.1.2020. године („Службени гласник
Града Приједора“, број: 1/20).

Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. овог рјешења је
да захтјеве за додјелу новчане помоћи социјално
угроженим лицима размотре, те Градоначелнику
предложе начин рјешавања.
Члан 3.
Административно - техничке послове по
захтјевима за додјелу новчане помоћи социјално
угроженим лицима, обављаће Одјељење за
друштвене дјелатности.
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Члан 4.
Доношењем овог рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању Комисије за расподјелу
средстава једнократне новчане помоћи социјално
угроженим грађанима Приједора број: 02-111-3/21
од 5.1.2021. године.
Члан 5.
Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“

Број: 02-111-21/21
Приједор,
Датум: 22.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

27.
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), а у вези са чланом 11. Закона о
социјалној заштити („Службени гласник Републике
Српске“, број: 37/12, 90/16 и 94/19) Градоначелник
Приједора, доноси
ПРАВИЛНИК
о условима, начину и поступку додјеле новчане
помоћи социјално угроженим лицима из средстава
буџета Града Приједора
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови, начин
и поступак за додјелу новчане помоћи социјално
угроженим лицима из средстава буџета Града
Приједора.
Члан 2.
Новчана помоћ социјално угроженим лицима
се додјељује у случају стања тренутне социјалне
угрожености и када су исцрпљене могућности у
другим институцијама надлежним за ову врсту
помоћи, а након проведеног поступка.
Приоритет код остваривања ове врсте
помоћи имају корисници из члана 22. Закона о
социјалној заштити ( „Службени гласник Републике
Српске“ бр. 37/12, 90/16 и 94/19), који гласи:

Број: 1/21

Право на новчану помоћ може остварити појединац,
или породица у цјелини, неспособан за рад, који
нема властитих прихода или чији су укупни приходи
за издржавање испод нивоа новчане помоћи која је
предвиђена Законом, који нема вишак стамбеног
простора, који нема другу имовину из чије се
вриједности
могу
осигурати
средства
за
издржавање, који нема сроднике који имају обавезу
да га издржавају у складу са Породичним законом
или ако ти сродници због инвалидности и друге
објективне спријечености нису у могућности и
способни да га издржавају и извршавају обавезу
издржавањa.
Члан 3.
Новчана помоћ социјално угроженим лицима
додјељује се појединцима и породицама који се
налазе у стању из члана 2. овог правилника, на
основу поднесеног захтјева.
Захтјев се подноси на шалтер за пријем
поднесака Градске управе Града Приједора.
Члан 4.
Услови за остваривање новчане помоћи су
сљедећи:
-

-

подносилац захтјева мора имати
пребивалиште на подручју Града
Приједора најмање годину дана
непрекидно прије подношења захтјева,
изузетно тешке тренутне животне
околности, а које подразумијевају стање
социјалне
нужде,
задовољавање
основних животних потреба, несретан
случај у породици, велика штета у
породичном домаћинству настала због
несреће или елементарне непогоде,
тешких болести и других непредвидивих
околности.

Члан 5.
Појединац или породица по истом основу
може остварити помоћ у највишем износу од
1.500,00 КМ.
Појединац или породица може ову врсту
помоћи остварити највише два пута годишње по
различитим основама.
Члан 6.
Новчана помоћ социјално угрожениим
лицима се остварује на основу захтјева корисника и
припадајуће документације којим се доказује
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постојање услова за остваривање помоћи по овом
правилнику.
Документацију из става 1. чине:
-

-

-

фотокопија личне карте подносиоца
захтјева,
увјерење о пребивалишту,
фотокопија текућег рачуна,
доказ о броју чланова породичног
домаћинства (кућна листа),
фотокопија мјесечних одрезака личних
примања (плате, пензије, помоћи за
уздржавање, накнада са Завода за
запошљавање) или изјава са пуном
материјалном одговорношћу да не
остварује наведене приходе ни по ком
основу,
доказ о незапослености, ако је
подносилац захтјева незапослено лице и
за чланове породичног домаћинства,
документација која доказује наводе из
захтјева
(нпр.
медицинска
документација, извод из матичне књиге
умрлих, записник надлежног органа о
догађају).

Члан 7.
Захтјеве за додјелу новчане помоћи
социјално угроженим лицима, разматра Комисија
за додјелу новчане помоћи социјално угроженим
лицима из средстава буџета Града Приједора (у
даљем тексту: Комисија)
Комисију именује Градоначелник.
Комисија се састоји
(предсједник и два члана).

од

три

члана

Члан 8.
Административно - техничке послове по
захтјевима за додјелу новчане помоћи социјално
угроженим лицима, обављаће Одјељење за
друштвене дјелатности.
Члан 9.
На приједлог Комисије, Градоначелник
доноси закључак којим се одобрава додјела новчане
помоћи социјално угроженим лицима.
На основу донесеног закључка, Одјељење за
финансије исплаћује одобрени износ из закључка.
Члан 10.
Средства за додјелу новчане помоћи
социјално угроженим лицима, обезбјеђују се
буџетом Града Приједор за календарску годину.

Број: 1/21

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје
да важи Правилник о условима, начину и поступку
додјеле једнократне новчане помоћи социјално
угроженим грађанима из средстава буџета, број 0240-71/15 од дана 02.02.2015. године.
Члан 12.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 02-40-112/21
Приједор,
Датум: 22.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

41. 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
ОГЛАС
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: 08-372-150/20 од 30.07.2020.године,
извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број: 296/20,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ М1, УЛАЗ V, Приједор, Ул. Мајора
Милана Тепића 12, улаз V са сљедећим подацима:
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ М1, УЛАЗ V, Приједор, Ул.
Мајора Милана Тепића 12, улаз V
ОСНИВАЧИ: 13 етажних власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
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ЗАСТУПА: Стојнић Мирко, 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: 08-372-155/20 од 12.08.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 247/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ дијела зграде Пећани С-5 улаз 1
(стамбени дио) Приједор Пећани С-5 улаз 1, и то како
слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Колунџија Гајић Мирјана, умјесто раније
Грујичић Душанке.
___________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-168/20 од 1.09.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 177/07, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ М-3, УЛАЗ 5,
Приједор, Ул. Мајора Милана Тепића бр. 5, и то како
слиједи:
Нови лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Бојан Музгоња, умјесто ранијег
Мирослава Кнежевића, 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: 08-372-196/20 од 13.10.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 25/04, УПИС промјене лица
овлаштеног за заступање „ЗЕВАБ П+4“ Приједор, Ул.
Краља Александра бр. 39 а и б, и то како слиједи:
Нови лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Ивана Марин, умјесто ранијег
Васкрсија Савића, 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: 08-372-195/20 од 13.10.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 153/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ „МЕТРО“ – УЛАЗ 12,

Број: 1/21

Приједор, Ул. 43. приједорске бригаде бр. 12 (ранији
назив; Ул. Саве Ковачевића), и то како слиједи:
Нови лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Ранка Шормаз, умјесто ранијег
Љиљана Деспот, 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: 08-372-187/20 од 14.10.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 168/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Славише Вајнера
– Чиче бр. 14, Л2-3, и то како слиједи:
Нови лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Зоран Шара, умјесто ранијег
Светлане Чеко, 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: 08-372-218/20 од 19.10.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 188/08, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ „МИЛЕТИЋ“, УЛАЗ 3,
Приједор, Ул. Занатска бр. 36, улаз 3, и то како
слиједи:
Нови лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Дајана Саламић, умјесто ранијег
Зоране Мирковић, 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: 08-372-232/20 од 22.10.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 191/08, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Б – 3, УЛАЗ III, Приједор,
Ул. Петра Зимоњића, улаз III, и то како слиједи:
Нови лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Тања Танић, умјесто ранијег
Владе Анушића, 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: 08-372-245/20 од 06.11.2020.године,
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извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 163/09, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ Б – 2, УЛАЗ 1,
Приједор, Пећани Б – 2, и то како слиједи:
Нови лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Данило Мутић, умјесто ранијег
Радмиле Рељић, које се брише из регистра
заједница зграда.
___________________________________________
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: 08-372-255/20 од 10.11.2020.године,
извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број: 297/20,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Мухарема Суљановића бр.
13 са сљедећим подацима:
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Мухарема Суљановића бр.
13
ОСНИВАЧИ: 8 етажних власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
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: Станић Зоран, 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: 08-372-259/20 од 02.12.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 144/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Вука Караџића
бр. 15 и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Дроњић Милијевић Маја
умјесто ранијег Крупљанин Бошка, које се брише из
регистра заједница зграда.
___________________________________________
Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене

Број: 1/21

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: 08-372-260/20 од 07.12.2020.године,
извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број: 298/20,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Светосавска 14 са сљедећим
подацима:
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Светосавска 14 ОСНИВАЧИ: 9
етажних власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
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: Ђукић Михаило, 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: 08-372-265/20 од 17.12.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 189/08, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ „МЕТРО“ – УЛАЗ 8,
Приједор, Ул. 43. приједорске бригаде бр. 8 и то како
слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Стојаковић Жељко умјесто
ранијег Павић Раде, 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: 08-372-266/20 од 17.12.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 223/11, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ „КАРИНГТОНКА“УЛАЗ „Б“, Приједор, Ул. Краља Александра бр. 34 и
то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Бујић Дарко умјесто ранијег
Ђурагић Мирјане, које се брише из регистра
заједница зграда.
___________________________________________
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*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-268/20 од 18.12.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 151/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Петра Петровића
Његоша 20 и 22 и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Здјелар Рајка умјесто ранијег
Јавор Милке, 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: 08-372-267/20 од 21.12.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 215/10, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Илије
Стојановића бр. 3 и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Лајић Кристина умјесто ранијег
Тркуља Драгане, 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: 08-372-272/20 од 30.12.2020.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 143/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Академика Јована
Рашковића бр. 36 и 38 и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Мамић Милорад умјесто ранијег
Марјановић Свјетлане, које се брише из регистра
заједница зграда.
___________________________________________
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: 08-372-3/21 од 18.1.2021.године,
извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број: 299/21,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ – УЛАЗ БР. 1, Приједор, Ул.

Број: 1/21

Милутина Миланковића бр. 3
са сљедећим
подацима:
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ – УЛАЗ БР. 1, Приједор, Ул.
Милутина Миланковића бр. 3
ОСНИВАЧИ: 8 етажних власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
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: Кондић Драган, 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: 08-372-9/21 од 22.1.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 167/06, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Т – 1, Приједор, Ул. Краља
Петра I Ослободиоца бр. 22, 24, 26, 28 и 30 и то како
слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Радиновић Ведран умјесто
ранијег Тошић Мирка, 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: 08-372-11/21 од 26.1.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 197/09, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Б – 3, УЛАЗ БР. 4,
Приједор, Пећани Б – 3, улаз бр. 4 и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Илић Бранимир умјесто ранијег
Лишчински Милана, које се брише из регистра
заједница зграда.
___________________________________________
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: 08-372-16/21 од 1.2.2021.године,
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извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број: 300/21,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Вука Карадџића бр. 22 са
сљедећим подацима:
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Вука Карадџића бр. 22
ОСНИВАЧИ: 8 етажних власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.

Број: 1/21

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: Дакић Горан, предсједник скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.
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САДРЖАЈ
Број акта

Страна

1.

Програм рада Скупштине града Приједора за 2021. годину

1.

2.

10.

5.

Одлука утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Града
Приједор за 2021. годину
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању ЈУ Центар за
социјални рад Приједор
Одлука о избору приоритетних области за финансирање пројеката удружења и фондација
у 2021. години
Одлука о мртвозорству на подручју Града Приједора за 2021. годину

6.

Рјешење о именовању мандатно-имунитетска комисије

14.

7.

Рјешење о именовању Комисије за прописе

14.

8.

Рјешење о именовању Комисије за награде и признања

14.

9.

Рјешење о именовању Комисије за вјерска питања

15.

10.

Рјешење о именовању Комисије за равноправност полова

15.

11.

Рјешење о именовању Комисије за буџет и финансије

15.

12.

Рјешење о именовању Комисије за мјесне заједнице

16.

13.

Рјешење о именовању Комисије за екологију и заштиту животне средине

16.

14.

Рјешење о именовању Одбора за друштвени надзор и представке

16.

15.

Рјешење о именовању Одбора за регионалну и међународну сарадњу

17.

16.

Рјешење о именовању Одбора за здравство и социјалну заштиту

17.

17.

Рјешење о именовању Савјета за спорт

17.

18.

Рјешење о именовању Савјета за културу

18.

19.

Рјешење о именовању Савјета за безбједност

18.

20.

Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове
Закључак о утврђивању Нацрта Измјене дијела Регулационог плана рудника жељезне руде
„Омарска“
Закључак о утврђивању Нацрта Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица,
Топлана и ТС Приједор 1
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Приједор
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Јавне установе „Центар за социјални
рад“ Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“
Рјешење о именовању вршиоца дужности директора Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“
Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужност између разријешеног в.д.
директора и именованог в.д.директора Центра за социјални рад Приједор

18.

3.
4.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

10.
12.
12.

19.
19.
20.
20.
21.
21.
21.
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Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужност између разријешеног в.д.
директора и именованог в.д.директора Агенције за економски развој Града Приједора
„ПРЕДА-ПД“ Приједор
Рјешење о верификацији мандата одборницима у Скупштини града Приједора

22.

Рјешење о именовању комисије за примопредају дужности између именованих, односно
постављених службеника на руководећим радним мјестима
Рјешење о разрјешењу предсједника и чланова Комисије за избор корисника буџетских
средстава за подршку повратка
Рјешење о разрјешењу Одбора за сарадњу са дијаспором

22.

24.

34.

Рјешење о разрјешењу Комисије за контролу јавне потрошње и надзор над управљањем и
располагањем имовином града
Рјешење о радном односу Градоначелника града Приједор

35.

Рјешење о радном односу потпредсједнику Скупштине града Приједор

24.

29.
30.
31.
32.
33.

22.

23.
23.

24.

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
36.

Мишљење, број: 01-022-20/21

25.

37.

Мишљење, број: 01-022-21/21

40.

38.

Одлука о преносу права посједа без накнаде - Салеш (Хасана) Хусеина

41.

39.

Одлука о замјени непокретности - „Бобана транспорти“ д.о.о. Приједор

42.

40.

Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбe – Бановић Биљана

43.

АКТИ ГРАДОНАЧЕНИКА
1.

Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор

44.

2.

Одлука о додјели захвалнице - ЈЗУ Дом здравља Приједор Хигијенско-епидемиолошка
служба
Одлука о додјели захвалнице - ЈЗУ Дом здравља Приједор КОВИД АМБУЛАНТИ

44.

45.

5.

Одлука о додјели захвалнице - ЈЗУ Болница „ДР МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“ Приједор ковид
одјељење
Одлука о додјели захвалнице - Територијалној ватрогасној јединици Приједор

6.

Одлука о додјели захвалнице - Удружењу Воћара града Приједора

45.

7.

Одлука о додјели захвалнице - Омладинском савјету Приједор

46.

8.

Одлука о додјели захвалнице - Данијелу Цвјетићанину

46.

9.

Одлука о додјели захвалнице - Драгану Поповићу

46.

10.

Одлука о додјели захвалнице - Миломиру Новаковићу

47.

11.

Одлука о додјели захвалнице - Огњену Матијашу

47.

12.

Одлука о додјели захвалнице - Стефану Тубину

47.

13.

Одлука о додјели захвалнице - Милану Кнежевићу

48.

14.

Одлука о додјели захвалнице - Жељку Цвијићу

48.

3.
4.

44.

45.

64

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 1/21

15.

Одлука о стављању ван снаге Правилника о измјени Правилника о додјели стипендија
Града Приједор ученицима средњих школа и студентима првог циклуса на
високошколским установама

48.

16.

Правилник о измјенама и допунама Правилника о јавним набавкама Градске управе Града
Приједор
Рјешење о именовању представника капитала Града Приједор у скупштину акционара
комуналних предузећа Града Приједор
Рјешење o именовању Радне групе за припрему и израду приједлога докумената

49.

Рјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог
циклуса студија за академску 2020/2021. годину
Рјешење o именовању Градског штаба за ванредне ситуације

52.

Одлуку о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Јавној здравственој установи Дом здравља Приједор
Одлуку о давању сагласности на Статут о измјени и допуни статута Јавне здравствене
установе Дом здравља Приједор
Рјешење o измјени Рјешења о именовању Градског шаба за ванредне ситуације, број: 02111-6/21 од 11. јануара 2021. године
Рјешење о именовању Комисије за додјелу стипендија Града Приједор студентима првог
циклуса студија за академску 2020/2021. годину

53.

25.

Правилник о условима, начину и висини новчане помоћи за новорођено дијете

54.

26.

Рјешење о именовању Комисије за додјелу новчане помоћи социјално угроженим лицима
из средстава буџета Града Приједора
Правилник о условима, начину и поступку додјеле новчане помоћи социјално угроженим
лицима из средстава буџета Града Приједора
ОГЛАСНИ ДИО

55.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

27.
37.

50.
51.

52.

53.
53.
54.

56.
57.

-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. Web adresa: www.prijedorgrad.org

