
 

41. 

На основу члана 31. тачка ђ) Закона о 

буџетском систему Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске” број: 121/12, 52/14, 

103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 

Приједора ("Службени гласник града Приједора" 

број: 12/17) и члана 160. Пословника Скупштине 

Града Приједора ("Службени гласник Града 

Приједора" број: 02/18), Скупштина Града 

Приједора на трећој сједници, одржаној 25.02.2021. 

године доноси: 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2021. 

годину 
 

1. Усваја се Нацрт буџета Града Приједора за 2021. 

годину са препорукама Министарства финансија, у 

износу од 40.678.002 КМ и  упућује се на јавну 

расправу, ради прибављања мишљења, приједлога 

и примједби. 

2. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 01.03 

до 10.03.2021. године, према Програму провођења 

јавне расправе. 

3. Овлашћује се Градоначелник Града Приједора да 

утврди Програм провођења јавне расправе. 

4. Задужује се Одјељење за финансије Града 

Приједора да спроведе Јавну расправу на Нацрт 

буџета Града за 2021. годину. 

5. Саставни дио овог Закључка је табеларни преглед 

Нацрта буџета Града Приједора за 2021. годину са 

свим законом предвиђеним класификацијама и 

образложењем. 

6. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику Града Приједора“. 

 

Број: 01-022-32/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 25.2.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

  

 

42. 

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), Закључка 

Владе Републике Српске број 04/1-012-2-2089/14 од 

25.09.2014. године, Одлуке о давању гаранције А.Д. 

Топлани Приједор за дугорочно кредитно задужење 

(„Службени гласник Града Приједора“ број: 6/14 и 

8/14), члана 39. Статута Града Приједора („Службени 

гласник Града Приједора“, број: 12/17) Скупштина 

града Приједора на 3.  сједници  одржаној 25.2.2021. 

године, донијела је 

ГОДИНА XXIX 

ПЕТАК  26.02.2021. 

БРОЈ 

2. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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ОДЛУКУ 

o одобравању субвенције а.д. „Топлана“ Приједор 

за измирење прве половине годишње обавезе по 

основу доспјелих ануитета по кредита ЕБРД у 2021. 

години 

 

Члан 1. 

Одобравају се новчана средства А.Д. 

„Топлана“ Приједор у укупном износу од 625.000,00 

КМ (словима: шестстотинадвадесетпетхиљада ) за 

измирење прве половине годишње обавезе по 

основу доспјелих ануитета по кредита ЕБРД 

(Европска банка за обнову и развој) за 2021. годину. 

 

Члан 2. 
 Средства из тачке 1. ове одлуке обезбедиће 

се у Буџету града Приједора за 2021. годину, при 

потрошачкој јединици Градске управе „Остала 

буџетска потрошња“ (трезорска шифра: 00740190); 

на економској класификацији: 414100 - Субвенција 

за измирење обавеза по основу кредита ЕБРД 

(Европска банка за обнову и развој)  „Топлани“ а.д. 

Приједор. 

Члан 3. 

 Исплата средстава извршиће а.д. „Топлана“ 

Приједор (ЈИБ: 4400700950002) и то: 

 -    износ од 625.000 КМ исплатити до 

25.04.2021. године  

на жиро рачун посебних намјена (ДСРА – Дебит 

Сервице Ресерве) а.д. „Топлана“ Приједор, број: 

5712000000029942, отворен код Комерцијалне 

банке. 

Члан 4. 

О извршењу исте задужује се Одјељење за 

финансије. 

Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“.  

 

Број: 01-022-33/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 25.2.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

 

43. 

На основу одредаба члана 44. став 1. и  члана 

95. став 1.  Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 94/19), члана 39. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр: 97/16 и 36/19) и  члана 32. 

став 1., тачка 5. 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 3. сједници, одржаној  

25.2.2021. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

О ОСНИВАЊУ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  ВАТРОГАСНО - 

СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ  ПРИЈЕДОР 

 

I 

Овом одлуком оснива се Територијална 
ватрогасно-спасилачка јединица Приједор (у даљем 
тексту: ТВСЈ Приједор),  утврђује њена  надлежност    
и одређује начин руковођења и финансирања.   

 
II 

ТВСЈ Приједор је ватрогасно-спасилачка 
јединица за подручје града Приједора. 
 

III 
ТВСЈ Приједор је посебна унутрашња 

организациона јединица Градске управе Града 
Приједор. 

 
IV 

Дјелокруг и надлежности ТВСЈ Приједор су:  
 

- Обављање законом утврђених дјелатности 
професионалних ватрогасних јединица 
(дјелатност: 84.25), 

- Учешће у спровођењу превентивних мјера 
заштите од пожара које су у функцији 
благовремености и повећања ефикасности 
ватрогасне интервенције, 

- Гашење пожара и спасавање људи и 
имовине угрожених пожаром и 
елементарним непогодама, 

- Спровођење мјера заштите од пожара, 
утврђених Планом заштите од пожара Града 
Приједор, 

- Пружање техничке подршке помоћи у 
незгодама и опасним ситуацијама, 
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- Остваривање задатака јединица цивилне 

заштите у складу са Законом о заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број:121/12), 

- Врши обуку радника и провјеру знања из 
области заштите од пожара код 
послодаваца, на основу закљученог уговора, 
oбуке за ватрогасце-спасиоце (дјелатност: 
85.59-остало образовање),  

- Врши уградњу и промет ватрогасне и друге 
опреме, 

- Врши превентивне послове из области 
заштите од пожара и испитивање ручних и 
превозних апарата за гашење почетног 
пожара односно пуњења и сервисирања 
ватрогасних апарата и испитивање 
хидрантске мреже (дјелатност: 71.20-
техничко испитивање и анализа), 

- Обавља и друге послове у еколошким и 
другим несрећама. 

- Друмски превоз робе (дјелатност 49.41);  
- Други послови у складу са законом 

 
V 

1) ТВСЈ Приједор руководи старјешина којег 
именује Градоначелник,  на основу 
спроведеног јавног конкурса. 

2) Именовање старјешине ТВСЈ  Приједор  
врши се по поступку прописаном  Законом о  
службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе. 
 

VI 
1) За старјешину ТВСЈ Приједор  може се 

именовати лице које има завршен студиј 
првог циклуса са остварених најмање 180 
ЕЦТС бодова, или еквивалентом,  техничког 
смјера,  а које  испуњава  и друге посебне  
услове прописане општим   актом о 
организацији и систематизацији  радних 
мјеста у  ТВСЈ Приједор. 

2) Старјешина ТВСЈ Приједор  може имати 
замјеника који испуњава услова из става 1. и 
посебне услове прописане општим актом о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста ТВСЈ Приједор. 
 

VII 

Средства за рад ТВСЈ Приједор која је 
основана као посебна унутршња организациона 
јединица Градске управе Града Приједор,   

обезбјеђују се у буџету Града,  као и из намјенских 
средстава за  ТВСЈ Приједор  у остваривању задатака 
цивилне заштите  и прихода, које оствари вршењем 
услуга, које не спадају у редовну дјелатност  ТВСЈ 
Приједор, те других извора у складу са законом и 
актима Града.  

 
VIII 

(1) На основу  општег акта о организацији и 

систематизацији радних мјеста у Градској управи 

Града Приједор, распоређивање запослених у  ТВСЈ 

Приједор врши Градоначелник, на предлог 

старјешине ТВСЈ у складу са законом и другим 

прописима. 

(2) Права, обавезе и одговорности 

запослених у ТВСЈ Приједор остварују се у складу са 

законом, колективним уговором и општим актима 

који се примјењују на запослене у Градској управи 

Приједор. 

IX 

Градоначелник  ће ускладити опште акте о 

организацији и систематизацији радних мјеста у 

Градској управи Приједор у скалду са законом и 

овом одлуком. 

 

X 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о оснивању  Територијалне ватрогасне 

јединице Приједор (бр:01-022-92/13од 03.07.2013. 

године;“Службени гласник Града Приједор“, 

број:9/13). 

 

XI 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-34/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 25.2.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

44. 
            На основу члана 11. и члана 14. став (3) Закона 
о социјалној заштити („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20-Уредба), 
члана 24. став (1) тачка 1) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
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број: 97/16, 36/19) и члана 39. став (2) тачка 2) 
Статута Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, 
на 3. сједници, одржаној 25.2.2021. године, доноси 
  

ОДЛУКУ 
о услугама персоналне асистенције  

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђује се право на услуге 
персоналне асистенције као проширено право из 
Закона о социјалној заштити на подручју Града 
Приједор.  
 

Члан 2. 
Циљ Одлуке је подршка лицима са инвалидитетом, 
кроз стварање услова за осамостаљивање, 
задовољавање личних потреба које корисник сам 
физички није у могућности да задовољи и 
укључивање у образовне, радне и друштвене 
активности у заједници. 
 

Члан 3. 
(1) Право на услуге персоналне асистенције 
остварују особе са инвалидитетом: 

а) лица са сензорним и тјелесним оштећењима  
очуваних интелектуалних способности, која су  
потпуно зависна од помоћи и његе другог лица у 
складу са Правилником о утврђивању способности 
лица у поступку остваривања права из социјалне 
заштите и процјене функционалног стања 
корисника,   

б) лица старија од 18 година и млађа од 65 година,  

в) лица која живе сами или чији чланови породице 
нису у могућности да им помогну у активностима 
свакодневног живота (стари родитељи-партнери, 
запослени родитељи-партнери) 

 не могу обезбједити помоћ у обављању 
свакодневних животних активности, 

г) лица код којих је извршена процјена социјалног 
статуса, социјалне улоге и потреба корисника у 
складу са Правилником о пружању услуга 
персоналне асистенције ЈУ „Центар за социјални 
рад“ Приједор (у даљем тексту: Центар). 

(2) Сви услови из става (1) морају бити кумулативно 
испуњени. 

Члан 4. 
Обим услуге се дефинише и описује у 
индивидуалном плану за сваког корисника посебно, 
а максимално износи 100 сати мјесечно. Процјена 
потреба прави се на основу индивидуалне процјене 
стручних радника - у сарадњи са корисником и у 
зависности од расположивих буџетских средстава за 
ове намјене. 
 

Члан 5. 
(1) Услуге из ове одлуке организују се посредством 
Центра, а у партнерству јавног, невладиног и 
приватног сектора. 

(2) У складу са усвојеним Програмом рада, Центар 
обавља евалуацију квалитета и обима услуге, о чему 
извјештава оснивача. 

 

Члан 6. 
(1) Центар обезбјеђује средства потребна за 
реализацију и организовање персоналне 
асистенције, у складу са средствима одобреним у 
буџету Града Приједор. 

(2) Процедуре, начин пружања услуга и квалитет 
услуга персоналне асистенције утврђује и прати 
Центар, у складу са законом и подзаконским актима 
које прописује Министарство здравља и социјалне 
заштите. 

 

Члан 7. 
Права утврђена овом одлуком остварују се у складу 
са одредбама Закона о социјалној заштити, Закона о 
општем управном поступку и одредбама ове 
одлуке. 

Члан 8. 

Центар ће, у року од 30 (тридесет) дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке, донијети Правилник о 
пружању услуга персоналне асистенције. 

 

Члан 9. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о услугама персоналне асистенције број 01-
022-73/20 од 12.08.2020. године („Службени гласник 
Града Приједора“ број: 8/20) 
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Члан 10. 

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

Број: 01-022-35/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 25.2.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

45. 

            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 8. Одлуке о 

приступању Урбанистичког плана Козарац и контакт 

подручја 2019-2039.година („Службени гласник 

Града Приједора бр. 9/18), 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 3. 

сједници одржаној дана 25.2.2021. године, донијела 

је  

 
ЗАКЉУЧАК 

о  утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Козарац 
и контакт подручја 2019-2039.година 

 

I 
Утврђује се Нацрт Урбанистичког плана 

Козарац и контакт подручја 2019-2039.година ( у 
даљем тексту: Нацрт Плана) и упућује на јавни увид 
у трајању од 30 дана. 

 

II 
               Нацрт Плана, израђен од стране Института за 

грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бањалука у децембру 

2020.године,  прилог је и саставни дио овог Закључка. 

III 

Мјесто, вријеме трајања и начин излагања 
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом 8. 
Одлуке о приступању изради Нацрта Урбанистичког 
плана Козарац и контакт подручја 2019-2039.година, 
објављене у  „Службеном гласнику Града 
Приједора“  бр.9/18. 
                

                Обавјештавање јавности о излагању Нацрта 

Плана на јавни увид обавиће се у складу са чланом 

47. Законa 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: 01-022-36/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 25.2.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
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 С А Д Р Ж А Ј 

Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

41.  Закључак о усвајању Нацрта буџета Града Приједора за 2021. годину 65. 

42.  Одлукa o одобравању субвенције а.д. „Топлана“ Приједор за измирење прве половине 

годишње обавезе по основу доспјелих ануитета по кредита ЕБРД у 2021. години 

65. 

43.  Одлука о оснивању територијалне  ватрогасно - спасилачке јединице  Приједор 66. 

44.  Одлука о услугама персоналне асистенције  67. 

45.  Закључак о  утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Козарац и контакт подручја 2019-
2039.година 

69. 

 

 

 
  

-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 
 
 


