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162.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16,36/19), члана 39. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број:12/17) и члана 135. Пословника Скупштине
града Приједора ("Службени гласник града
Приједора", број 2/18 и 2/20), а након разматрања
Извјештаја о извршењу Буџета Града Приједора за
период јануар – децембар 2020. године, Скупштина
Града Приједора је на 7. сједници одржаној
19.5.2021. године, донијела
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града
Приједора за период јануар - децембар 2020.
године
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета Града
Приједора за период јануар - децембар
2020. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављибања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-123/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

163.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17)) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора (“Службени гласник Града
Приједора” број: 2/18 и 2/20) Скупштина града
Приједора на 7.Редовној сједници одржаној дана
19.5.2021. године , донијела је
ЗАКЉУЧАК
I
1. Скупштина је мишљења да трошење буџета
у 2020. години није у складу са Законом о
буџетском систему
Републике Српске,
Законом о јавним набавкама БиХ, Законом о
дугу, задужењу и гаранцијама, Одлуке о
извршењу буџета и изјаве о фискалној
одговорности.
2. Ставке у буџету у прерасподјели умањене су
више од 5% што је такође у супротности са
горе наведеним Законима.
3. Није предложен нити усвојен Ребаланс
буџета у 2020. години, а јасно је видљиво да
је било неопходно.
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4. Буџетска намјенска средства у појединим
ставкама трошена су без програма и одлука
Скупштине града на основу које би се иначе
требала трошити.

обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од
значаја за остваривање права прописаних овом
Одлуком.

5. Извршено је неформално кредитирање од
стране добављача по потписаном уговору,
без одлуке Скупштине.

Корисници права по овој одлуци су лица која
остварују својство борца, ратног војног инвалида
или члана породице погинулог борца Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске, као и лица
корисници породичне инвалиднине иза умрлог
ратног војног инвалида, а која имају пребивалиште
на подручју Града Приједора и на евиденцији су
Одјељења
за
борачко-инвалидску
заштиту
Приједор.

6. Задужује се Градоначелник града Приједора
да код надлежних институција покрене
поступак ради утврђивања постојања
кривичних
дијела
и
евентуалне
одговорности најкасније у року од 90 дана.
II
Закључак ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-124/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

164.
На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике
Српске", број 97/16 и 36/19) и члана 39. став 2. тачка
9. Статута града Приједора ("Сл. гласник Града
Приједора", број 12/17), Скупштина Града
Приједора на 7. сједници одржаној дана 19.5.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА
БОРАЦА, РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА
ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И УМРЛИХ РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО-ОТАЏБИНСКОГ РАТА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују допунска права
бораца, ратних војних инвалида и породица
погинулих бораца и умрлих ратних војних инвалида
Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске (у
даљем тексту: Корисници права), услови, начин и
поступак за остваривање допунских права, начин

Члан 2.

Члан 3.
Допунска права по овој
једнократне новчане помоћи за:

Одлуци

су

1. случај болничког лијечења, лијечења
хроничних болести и у случају тешког
материјалног стања,
2. школовање и набавку уџбеника,
3. накнаду трошкова сахране,
4. интервентно стамбено збрињавање и
5. за рјешавање стамбеног питања.
У случају недовољног прилива средстава у
буџет Града Приједора из члана 38. ове Одлуке,
допунска права се одређују по приоритетима које
утврди Одјељење за борачко инвалидску заштиту
или Борачка организација Града Приједор и Градска
организација породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила Приједор у случају из
члана 37. став 2. и 3. ове Одлуке.
1. Једнократна новчана помоћ у случају
болничког лијечења и лијечења хроничних болести
и у случају тешког материјалног стања.
Члан 4.
Једнократна новчана помоћ за болничко
лијечење и лијечење хроничних болести додјељује
се лицима из члана 2. ове Одлуке, без редовних
мјесечних новчаних примања, осим примања из
борачко инвалидске и социјалне заштите, изузев
лица корисника породичне инвалиднине која су
корисници и пензионог примања, у следећим
случајевима:
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a) која су била на болничком лијечењу као
и лица обољела од хроничних болести,
b) која користе лијекове а исти нису на
позитивној листи Фонда здравственог
осигурања Републике Српске,
ако
трошкови набавке лијекова превазилазе
финансијске могућности подносиоца
захтјева,
c) којима обвезник уплате доприноса не
уплаћује допринос за здравствено
осигурање
у
случајевима
хитне
медицинске интервенције и
d) која се налазе на болничком лијечењу, а
властитим средствима су учествовала у
трошковима лијечења који превазилазе
финансијске могућности подносиоца
захтјева.
Лица из члана 2. ове Одлуке могу остварити
право на једнократну новчану помоћ и у случају
тешке болести или повреде члана уже породице
(брачни друг и дјеца).
У изузетним случајевима, лице из члана
2.ове Одлуке, може остварити право на једнократну
новчану помоћ и због тешког материјалног положаја
ради задовољавања основних животних потреба.
Члан 5.
Право на једнократну новчану помоћ из
члана 3. тачка 1.ове Одлуке може се остварити
једанпут у току календарске године.
Члан 6.
Уз захтјев за једнократну новчану помоћ у
случају болничког лијечења и лијечења хроничних
болести подносилац је дужан приложити следећа
документа:
a) доказ о својству лица из члана 2. ове
Одлуке,
b) у случају да није корисник породичне
инвалиднине и пензије, доказ да није
корисник редовних мјесечних новчаних
примања осим примања из борачкоинвалидске и социјалне заштите,
c) за болничко лијечење и лијечење
хроничних болести, као доказ копија
медицинске документација не старија
од шест мјесеци и
d) за лица из члана 4. став 2.ове Одлуке,
доказ о сродству.

Број: 9/21

У случају да се новчана помоћ тражи због
тешког материјалног стања лица из члана 2. ове
Одлуке,
изјава
о
члановима
породичног
домаћинства, приходима чланова домаћинства и
друге доказе који се одреде у поступку.
Члан 7.
Подносиоцу захтјева може се одобрити
једнократна новчана помоћ из члана 4. ове Одлуке,
у износу до 300,00 КМ.
Изузетно од става 1. овог члана, подносиоцу
захтјева коме трошкови лијечења знатно прелазе
његове материјалне могућности, може се одобрити
помоћ у износу до 1.000,00 КМ.
2. Новчана помоћ за школовање и набавку
уџбеника.
Члан 8.
Право на помоћ за школовање и набавку
уџбеника имају дјеца погинулих бораца, дјеца
умрлих ратних војних инвалида корисници
породичне инвалиднине, дјеца умрлих бораца I и II
категорије која се налазе на редовном школовању а
најдаље до навршене 26 године живота и дјеца
ратних војних инвалида и дјеца бораца I и II
категорије без редовних мјесечних новчаних
примања осим примања из борачко-инвалидске и
социјалне заштите која се налазе на редовном
школовању а најдаље до навршене 26 године
живота.
Висина помоћи из ставе 1. овог члана износи
до:
150,00 КМ за ученике основне школе,
200,00 КМ за ученике средње школе и
400,00 КМ за студенте друге и виших
година, струковних као и академских
студија.
Право на помоћ за школовање и набавку
уџбеника може се остварити једном у текућој
школској години.
-

Члан 9.
Уз захтјев за додјелу новчане помоћи за
школовање и набавку уџбеника, подносилац је
дужан приложити следећа документа:
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a) доказ о својству лица из члана 8. став 1.
ове Одлуке,
b) увјерење о редовном школовању дјетета
у текућој школској години и
c) у случају да није корисник породичне
инвалиднине, доказ да није корисник
редовних мјесечних новчаних примања,
осим примања из борачко-инвалидске и
социјалне заштите.
3. Новчана помоћ за накнаду трошкова
сахране.
Члан 10.
Новчана помоћ за накнаду трошкова сахране
додјељује се у случају смрти лица са својством члана
породице погинулог борца, ратног војног инвалида
и борца I и II категорије Одбрамбено-отаџбинског
рата, а које за живота није било корисник редовних
новчаних примања осим примања из борачкоинвалидске и социјалне заштите.
У изузетним случајевима, новчана помоћ из
ставе 1. овог члана, додјељује се и у случају смрти
лица са својством борца осталих категорија, под
условом да је ово лице поред права из борачкоинвалидске заштите, било корисник и права из
социјалне заштите.
Помоћ остварује лице које је умрлог
сахранило, под условом да због тешке материјалне
ситуације није у могућности сносити трошкове
сахране и није остварило новчану помоћ на име
трошкова сахране од другог правног лица.
Члан 11.
Помоћ за накнаду трошкова сахране по
основу смрти лица из члана 10. ове Одлуке не може
бити већа од 400,00 КМ.
Члан 12.
Захтјев за додјелу новчане помоћи за
накнади трошкова сахране може се поднијети у
року од 30 дана од дана смрти лица из члана 10. ове
Одлуке.
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Члан 13.

Уз захтјев за додјелу новчане помоћи за
накнаду трошкова сахране, подносилац је дужан
приложити следећа документа:
a) доказ да је умрли за живота остваривао
својство лица из члана 10. став 1. ове
Одлуке,
b) извод из матичне књиге умрлих,
c) копију личне карте подносиоца захтјева,
d) доказ да није остварио новчану помоћ
на име накнаде трошкова за сахрану од
других правних лица и
e) други докази који се одреде у поступку.
4. Новчана помоћ за интервентно стамбено
збрињавање.
Члан 14.
Право на новчану помоћ за интервентно
стамбено збрињавање имају лица са својством
члана породице погинулог борца, ратног војног
инвалида и борца I и II категорије Одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске, а која немају
редовна мјесечна примања осим примања из
борачко-инвалидске и социјалне заштите..
Новчана помоћ из става 1 овог члана,
додјељује се када је стамбени објекат који се
користи оштећен од последица ванредних
околности (пожар, поплава, потрес и слично) или је
због тешке материјалне ситуације корисника урушен
и неуслован за становање тако да његово
кориштење може да доведе до тешких последица за
здравље и живот корисника.
Члан 15.
Новчана помоћ за интервентно стамбено
збрињавање може се додијелити у износу до
2.500,00 КМ.
Члан 16.
Новчана помоћ из члана 15. ове Одлуке,
може се додијелити и лицу са својством члана
породице погинулог борца, ратног војног инвалида
и борца I и II категорије Одбрамбено-отаџбинског
рата, у случају да исто лице због инвалидности има
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потребу уређења или прилагођавања стамбеног
објекта за кориштење.
Члан 17.
Уз захтјев за додјелу новчане помоћи за
интервентно стамбено збрињавање, подносилац је
дужан приложити следећа документа:
a) доказ о својству лица из члана 14. став 1. ове
Одлуке
b) доказ да није корисник редовних мјесечних
новчаних примања, осим примања из
борачко-инвалидске и социјалне заштите,
c) за случај да се новчана средства траже због
уништења или оштећења стамбеног објекта
под околностима из члана 14. став 2.ове
Одлуке, доказ стамбене ситуације као и
адекватни докази да је иста последица
наведених околности,
d) за случај да новчана средства се траже због
околности из члана 16. ове Одлуке, доказ
инвалидности
и
доказ о
потреби
прилагођавања стамбеног објекта за
кориштење и
e) други докази који се одреде у поступку.
5. Новчана помоћ за рјешавање стамбеног
питања.
Члан 18.
Новчану помоћ за рјешавање стамбеног
питања по овој Одлуци имају лица из члана 2. ове
Одлуке, а која немају ријешено стамбено питање.
Право на новчану помоћ за рјешавање
стамбеног питања може остварити лице које је
започело изградњу куће или стана, или купује кућу
или стан ради рјешавања стамбеног питања, или је
власник или посједник куће или стана као стамбене
јединице неусловне за становање.
Новчана помоћ из става 1. овог члана, за
изградњу или куповину куће или стана, може се
додијелити у износу до 5.000,00 КМ а за
реновирање куће или стана као стамбене јединице
да би била условна за становање у износу до
2.000,00 КМ.
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Средства новчане помоћи из ставе 2. овог
члана, се посебно обезбјеђују у буџету Града
Приједора.
Члан 19.
Право на новчану помоћ из члана 18. ове
Одлуке, не могу остварити лица којим је додијељен
стан ради рјешавања стамбеног питања или су била
корисници новчаних средстава за стамбено
збрињавање из буџета Града Приједора или
Републике Српске, као ни лица која су била у
власништву породичне куће или стана, па су ову
непокретност продали, замјенили или на други
начин отуђили у вријеме након завршетка
одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске.
Право на новчану помоћ не могу остварити
ни лица из заједничког домаћинства лица којем је
додијељен стан или новчана помоћ из буџета Града
Приједора или Републике Српске ради рјешавања
стамбеног питања у случају да се стамбено питање
рјешава у истом стамбеном објекту или је овај
стамбени објекат продајом, замјеном, поклоном
или на други начин отуђен.
Члан 20.
Критеријуми на основу којих се врши
одлучивање и бодовање подносиоца пријаве су
следећи:
-

стамбена ситуација,
број чланова породичног домаћинства,
статус члана породице погинулог борца,
статус и категорија ратног војног
инвалида,
статус и категорија борца и
здравствена ситуација.
Члан 21.

По критеријуму стамбене ситуације,
подносилац пријаве се бодује:
-

-

станује као подстанар више од годину
дана прије подношења пријаве и
корисник алтернативног смјештаја, са 15
бодова
станује као подстанар мање од годину
дана прије подношења захтјева,
са………12 бодова
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станује у властитом стамбеном објекту
чија изградња није завршена или
неусловном за становање, са…10 бодова
- станује у стамбеном објекту у
власништву родитеља, брата, сестре или
другог сродника, са…………5 бодова.
Не сматра се подстанаром подносилац
захтјева који станује у породичној кући лица између
којих постоји обавеза међусобног издржавања
према законским одредбама којим се уређују
породични односи или у кући браће и сестара.
-

Члан 22.
По критеријуму својства подносилац
пријаве се бодује;
1.

Својство члана породице погинулог
борца са 25 бодова а у случају статуса
по основу два или више погинулих
бораца 40 бодова,
2. Својство ратног војног инвалида:
 прва категорија са …… 20 бодова,
 друга категорија са…… 18 бодова,
 трећа категорија са... 16 бодова,
 четврта категорија са 14 бодова,
 пета категорија са.….. 12 бодова,
 шеста категорија са… 10 бодова,
 седма категорија са…. 8 бодова,
 осма категорија са…… 6 бодова,
 девета категорија са….…4 бода и
 десета категорија са… 2 бода.
3. Својство борца:
 прва категорија са…. 14 бодова,
 друга категорија са…… 12 бодова,
 трећа категорија са……10 бодова,
 четврта категорија са ...8 бодова,
 пета категорија са… 6 бодова,
 шеста категорија са… 4 бода и
 седма категорија са … 2 бода.
4. Корисник породичне инвалиднине иза
умрлог ратног војног инвалида:
 прве категорије са……. 12 бодова,
 друге категорије са……10 бодова,
 треће категорије са … 8 бодова,
 четврте категорије са 6 бодова,
 пете категорије са… 4 бода и
 шесте категорије са…...2 бода.
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Члан 23.

По основу броја чланова породичног
домаћинства, подносиоцу пријаве за сваког члана
породичног домаћинства припада… 2 бода.
У случају да члан породичног домаћинства
остварује својство из члана 2. ове Одлуке, наведено
својство се бодује по критеријумина из члана 22. ове
Одлуке.
Члан 24.
По основу здравствене ситуације за болест
подносиоца пријаве и чланова породичног
домаћинства подносиоцу пријаве припадају
............3 бода.
Под болестима из претходног ставе се
сматрају: карцином, леукемија, хемодијализа,
шећерна болест код које постоји овисности о
инзулину, парализа, болест срца оперативно
лијечена, тешке душевне болести и друга тешка
обољења која су захтијевала издвајање из
породичног домаћинства.
6. Органи и поступак за додјелу новчане
помоћи.
Члан 25.
Захтјев за додјелу једнократне новчане
помоћи из члана 3. ове Одлуке, подноси се путем
пријемне канцеларије Одјељењу за борачкоинвалидску заштиту или Борачке организације
Града Приједор и Градске организације породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Приједор у случају из члана 37. став 2. и 3. ове
Одлуке.
Поступак додјеле новчане помоћи из став 1.
овог члана, проводи Комисија за утврђивање
приједлога додјеле новчане помоћи корисницима
права из борачко-инвалидске заштите (у даљем
тексту: Комисија), а која разматра захтјеве и утврђује
приједлоге одлуке или Борачка организација Града
Приједор и Градска организација породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Приједор у случају из члана 37. став 2. и 3. ове
Одлуке.
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Ступањем
на
снагу
ове
Одлуке,
Градоначелник ће именовати комисију из
претходног ставе коју чине предсједник и два члана
комисије са замјеницима од којих је:
-

-

један
представник
и
замјеник
представника Градске управе,
један
представник
и
замјеник
представника Борачке организација
Града Приједор и
један
представник
и
замјеник
представника Организације породица
заробљених и погинулих бораца и
несталих цивила Града Приједор.
Члан 26.

О захтјеву за новчану помоћ из члана 25. став
1. ове Одлуке, одлучује се према редоследу
подношења, осим у изузетним околностима када је
потребно хитно дјеловање да би се спријечило
наступање штетних последица.
О начину рјешавања подносилац захтјева се
писмено обавјештава.
Члан 27.
На приједлог Комисије за новчану помоћ из
члана 25. став 1. ове Одлуке, Одјељење за борачкоинвалидску заштиту или Борачка организација
Града Приједор и Градска организација породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Приједор у случају из члана 37. став 2. и 3. ове
Одлуке, доноси одлуку којом се одобрава исплата
новчане помоћи .
За реализацију одлуке из ставе 1. овог члана,
задужује се Одјељење за финанције и Одјељење за
борачко-инвалидску
заштиту
или
Борачка
организација
Града
Приједор
и
Градска
организација породица заробљених и погинулих
бораца и несталих цивила Приједор у случају из
члана 37. став 2. и 3. ове Одлуке.
Одлука из ставе 1 овог члана је коначна.
Члан 28.
Комисија из члана 25. ове Одлуке, у складу
са чланом 18 и 19. ове Одлуке, расписује конкурс за
додјелу новчане помоћи за рјешавање стамбеног
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питања, утврђује текст конкурса, утврђује приједлог
одлуке ранг листе приоритета подносилаца пријаве
и утврђује приједлог коначне одлуке о додјели
новчане помоћи за рјешавање стамбеног питања.
Члан 29.
Комисија
расписује
конкурс
по
приоритетним групама лица из члана 2. ове Одлуке.
Приоритетне групе из ставе 1 овог члана, се
утврђују како слиједи:
1. Прва приоритетна група:
 чланови породица погинулих
бораца,
 ратни војни инвалиди I до VII
категорије и борци I и II
категорије
Одбрамбеноотаџбинског рата а који су
незапослени и нису корисници
пензионог примања и
 чланови
породица
умрлих
ратних
војних
инвалида
корисници
породичне
инвалиднине.
2. Друга приоритетна група:
 категорије
ратних
војних
инвалида и бораца које нису
разврстане у прву приоритетну
групу.
Члан 30.
Конкурс за додјелу једнократне новчане
помоћи за рјешавање стамбених питања лица из
члана 2. ове Одлуке, објављује се у средствима
јавног информисања и на Огласној табли Одјељења
за борачко-инвалидску заштиту Приједор.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 30
дана од дана објављивања
Члан 31.
Уз пријаву на конкурс из члана 29. ове
Одлуке, прилажу се:
-

доказ којим се доказује постојећа
стамбена ситуација,
рјешење надлежног органа о утврђеном
својству подносиоца пријаве и чланова
породичног домаћинства,

435

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

изјава о заједничком домаћинству,
доказ о власништву или посједу
некретнина издат непосредно прије
подношења захтјева,
- овјерена изјава да подносилац пријаве
као ни члан заједничког домаћинства
није посједовао и отуђио стамбени
објекат у вријеме након завршетка
одбрамбено-отаџбинског
рата
Републике Српске.
- доказ
о
кредитном
задужењу
подносиоца пријаве ради рјешавања
стамбеног питања,
- копију грађевинске дозволе о одобрењу
изградње куће или стана са доказом
започете изградње или уговор о
куповини куће или стана у случају да се
на овај начин рјешава стамбено питање,
- медицинска документација о обољењу
подносиоца
пријаве
и
чланова
породичног домаћинства,
- овјерена изјава подносиоца пријаве да
није био корисник новчаних средстава
помоћи за рјешавање стамбеног питања
из буџета Града Приједора и буџета
Републике Српске,
- предрачун трошкова радова за изградњу
или реновирање куће или стана урађен
од лица грађевинске струке,
- друга доказна средства која одреди
Комисија.
У циљу утврђивања стварног чињеничног
стања, Комисија може извршити обилазак
стамбеног објекта и овом приликом ангажовати
службено лице грађевинске струке из Градске
управе, те у овом циљу предузети и друге потребне
радње.
-

Члан 32.
Након закљученог конкурса, Комисија, на
основу приложених доказа и утврђеног чињеничног
стања у предмету, врши бодовање и утврђује
приједлог одлуке, а Одјељење за борачкоинвалидску заштиту доноси одлуку о додјели
новчане помоћи за рјешавање стамбеног питања и
ранг листи приоритета подносиоца пријаве као
саставном дијелу ове одлуке.
Редослијед лица на ранг листи из става 1.
овог члана одређује се према укупном броју бодова,
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са табеларно приказаним бројем бодова по сваком
критеријуму посебно.
Ако више лица има исти број бодова,
предност се даје члану породице погинулог борца у
односу на ратног војног инвалида а ратном војном
инвалиду у односу на борца.
У случају да више лица са истим својством
има исти број бодова, предност има лице са већим
бројем бодова по основу стамбене ситуације а затим
по броју чланова заједничког домаћинства.
Одлука из става 1. овог члана објављује се на
Огласној табли Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту, а подносиоцима пријаве са ранг листе се
доставља обавјештење о објављивању.
Члан 33.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на
приједлог Комисије, Одјељење за борачкоинвалидску заштиту закључком одбацује, а пријаве
које не испуњавају услове конкурса одлуком одбија
као неосноване.
Члан 34.
Подносилац пријаве има право приговора на
одлуку из члана 32. став 1. и члана 33. ове Одлуке.
Приговор се подноси Градоначелнику у року
од 8 дана од дана достављања обавјештења о
објављивању одлуке на Огласној табли или
достављања одлуке из члана 33. ове Одлуке,
подносиоцу пријаве.
Члан 35.
Након што је одлучено о приговорима,
Комисија утврђује приједлог коначне одлуке а
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту доноси
коначну одлуку о додјели новчане помоћи за
рјешавање стамбеног питања и ранг листи
приоритета подносиоца пријаве као саставном
дијелу ове одлуке.
Коначна одлука из става 1. овог члана,
објављују се на огласној табли Одјељења за борачко
инвалидску заштиту.
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Члан 36.

Члан 38.

У поступку извршења коначне одлуке из
члана 35. ове Одлуке, додјела новчане помоћи за
рјешавање стамбених питања се врши према
редослиједу са коначне ранг листе приоритета.

Средства
потребна
за
остваривање
допунских права утврђених овом Одлуком,
обезбјеђују се у буџету Града Приједора, а висина и
број одобрених новчаних помоћи зависи од
расположивих средстава планираних за текућу
годину.

Начелник Одјељења за борачко-инвалидску
заштиту, доноси рјешење којим се одобрава исплата
помоћи и може средства обезбјеђена за текућу
годину, својом одлуком расподијелити за додјелу
корисницима са коначне ранг листе у одређеном
омјеру с обзиром на њихово својство.
Лице које одбије да прихвати средства која
му по овој Одлуци припадају, сматрат ће се да је
одустало од пријаве на конкурс.
7. Прелазне и завршне одредбе.
Члан 37.
За остваривање права по овој Одлуци
надлежно је Одјељење за борачко-инвалидску
заштиту које обавља и административно техничке
послове за Комисију, те води евиденцију корисника
права по овој Одлуци осим у случају из става 2. и 3
овог члана.
Додјела једнократне новчане помоћи из
члана 3. тачка 1, 2 и 3. ове Одлуке, може се
остваривати и путем Борачке организације Града
Приједор и Градске организације породица
заробљених и погинулих бораца и несталих цивила
Приједор, а које у овом случају своја правила за
остваривање права морају ускладити са овом
Одлуком.
У случају да се права остварују путем
Организација из ставе 2. овог члана, Начелник
Одјељења за борачко инвалидску-заштиту, на
почетку календарске године, а послије усвајања
буџета Града Приједора, склапа споразум са
представницима ових Организација о преносу
надлежности којим се утврђује начин обезбјеђења
средстава, контрола рада, извјештавање и друга
питања везана за остваривање права.

Члан 39.
Лице коме су исплаћена новчана средства по
овој Одлуци, а иста је ненамјенски утрошило, дужно
је вратити ова средства.
О поврату средстава у смислу ставе 1. овог
члана, одлуку доноси Комисија.
Члан 40.
Код одређивања услова за новчану помоћ за
стамбено збрињавање, критеријума и мјерила у
поступку остваривања права, као и друга питања,
која нису регулисана овом Одлуком или конкурсом,
примјењиваће се одредбе Уредбе о стамбеном
збрињавању породица погинулих бораца и ратних
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске ("Сл.гласник Републике Српске",
број 26/19 и 77/20 ), односно Уредбе која је на снази
у вријеме расписивања конкурса.
Члан 41.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
Скупштина Града Приједора на основу периодичних
извјештаја о остваривању права утврђених Одлуком.
Члан 42.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих и умрлих бораца
("Службени гласник Општине Приједор", број 10/05
и 7/08).
Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику Града
Приједора".
Број: 01-022-125/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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165.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Приједлог Одлуке о допунским правима бораца,
ратних војних инвалида и породица погинулих
бораца и умрлих ратних војних инвалида
Одбрамбено – отаџбинског рата Републике Српске,
Скупштина града је на 7. редовној сједници
одржаној дана 19.5.2021. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Обавезује се Одјељење за борачко –
инвалидску
заштиту
да
припреми
резолуцију у којој ће се изразити став
Скупштине за цјеловито рјешавање питања о
допунским правима бораца, ратних војних
инвалида и породица погинулих бораца и
умрлих ратних војних инвалида Одбрамбено
– отаџбинског рата Републике Српске са
конкретним приједлозима који ће се упутити
у расправу Народне скупштине Републике
Српске.

Број: 9/21

39. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19 ) и
члана 39. Статута Града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“ број 12/17), Скупштина
Града Приједора је на VII редовној сједници
одржаној дана 19.5.2021.године, донијела
ОДЛУКУ
о доношењу Зонинг плана радне зоне на
потезу жељезничка станица, Топлана
и ТС Приједор 1
I
Доноси се Зонинг план радне зоне на потезу
жељезничка станица, Топлана и ТС Приједор 1 (у
даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом
одређене су у графичком дијелу елабората Плана.
II
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и
Графичког дијела.
ЕЛАБОРАТ ПЛАНА
КЊИГА 1
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:
А. ПРИПРЕМА

2. За реализацију овог Закључка задужује се
Одјељење за борачко – инвалидску заштиту
најкасније 30 дана од дана ступања на снагу
овог Закључка.

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Г. ЦИЉЕВИ

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

Д. ПРОГРАМ (КОЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА)
Ђ. ПЛАН
Ђ.1. Организација простора

Број: 01-022-126/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Ђ.2. Планирани објекти
Ђ.3. Становање
Ђ.4.Привредне дјелатности

166.
На основу члана 38. став (2) Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16), члана

Ђ.5. Јавне слуţбе и друштвене дјелатности
Ђ.6. Парцелација , регулационе и грађевинске
линије
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Број: 9/21

Ђ.7. Општи урбанистичко технички услови

I. ПРОСТОР И СТАНОВНИШТВО

Ђ.8. Инфраструктура

II. РАЗВОЈНИ ПОЕТНЦИЈАЛИ

Ђ.9. Заштита природног и културног насљеђа

III. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА

Ђ.10. Заштита животне средине

IV. ВАЛОРИЗАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА –
ПОЈЕДИНАЧНИ ЛИСТОВИ

Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Ж. ОРИЈЕНТАЦИОНИ
УРЕЂЕЊА

ПРЕДРАЧУН

ТРОШКОВА

ГРАФИЧКИ ДИО
ПОСТОЈЕЋА ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА СА
ВАЛОРИЗАЦИЈОМ ГРАЂЕВИНСКОГ ФОНДА

ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:

III

Карте стања:

Елаборат Плана
израђен је у ЈП „Завод за
Постојеће стање изграђености са границом обухвата
Р 1:1500
изградњу града“ Приједор у мјесецу априлу
Постојећи план парцелације са картом власништва
Р 1:1500
2021.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Нмјена површина по зонама
Р 1:1500
Постојећа функционална организација
П 1:1500
IV
Инжењерскогеолошка, хидрогеолошка и сејзмолошка карта Р 1:1500
Синхрона мрежа постојећих инфраструктурних система
Р 1:1500

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Карте планираног рјешења:

Р 1:1500

2.

Зонинг карта са границом
обухвата плана
План парцелације

3.

План саобраћаја

Р 1:1500

4.

Р 1:1500

6.

План организације јавних
површина
План хидротехничких
инсталација
План електроенергетике

7.

План телекомуникација

Р 1:1500

8.

План термотехнике

Р 1:1500

9.

Синхрони план
инфраструктуре
План регулационих и
грађевинских линија
Зонинг карта са прегледом
урбаних блокова и
урбанистичких параметара

Р 1:1500

1.

5.

10.
11.

КЊИГА 2
ТЕКСТУАЛНИ ДИО

План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења за просторно уређење Градске управе
Града Приједор, надлежног за послове просторног
уређења.
V

Р 1:1500

Р 1:1500
Р 1:1500

О провођењу ове Одлуке стараће се орган
из тачке IV ове Одлуке.
VI
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да
важе раније донесени спроведбени документи
просторног уређења, у дијелу у којем нису у
сагласности са Планом.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Р 1:1500
Р 1:1500

Број: 01-022-127/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

167.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
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бр.40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) и члана 39. Статута
Града Приједора (Сл.гласник Града Приједора,
бр.12/17), Скупштина Града Приједор на 7.
редовној сједници одржаној дана 19.5.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Измјене дијела
Допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом - II Фаза

Број: 9/21

168.
На основу члана 67. тачка 3. Закон о
безбједности саобраћаја на путевима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
63/11) и члана 39. став (2) тачка 2. Закона о локалној
саомоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19) и члан 39. Статута града
Приједора („Службени гласник града Приједор“ број
12/17) Скупштина града Приједор, на 7. сједници
одржаној дана 19.5.2021. године, доноси:

I
Образује се Савјет за израду Измјене дијела
Допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом - II Фаза
II

Члан 1.

У Савјет се именују:
1. Васиљ Стојановић, дипл.инж.арх.
2. Лајић Славен, дипл.инж.грађ.
3. Шврака Бранко, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
4. Бјељац Драгана, Одсјек за мјесне заједнице
5. Далибор Кос, одборник
6. Горан Предојевић, одборник
7. Мирсад Дуратовић, одборник
8. Алмаса Мушић, одборник
9. Ненад Мејакић, одборник.
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. став
2. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник“ РС бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19).

У циљу унапређења туристичке понуде на подручју
градa Приједор, организује се посебан вид превоза
туристичким возићем.
Члан 2.
Туристички возић саобраћаће по унапријед
утврђеној траси:

Трг мајора Зорана Карлице – улица Милоша
Обреновића – улица Вука Караџића – улица Николе
Пашића – улица Светосавска – улица Проте Матејa
Ненадовића – Краља Петра I Ослободиоца – улица
Ускочка – улица Светосавска – улица Николе Пашића
– улица Академика Јована Рашковића – улица
Милоша Обреновића – Трг мајора Зорана Карлице.
Члан 3.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-143/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ОДЛУКУ
о обављању посебног превоза туристичким
возићем на подручју града Приједор

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Туристички возић састоји се од локомотиве и
прикључних возила.
Члан 4.
Додјела трасе уговара се за период трајања
туристичке сезоне по уговору закљученом између
превозника и Градоначелника града Приједор а на
основу приједлога надлежног Одјељења.
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Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
обвјављивања у „Службеном гласнику град
Приједор“.

Број: 01-022-128/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

169.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 348. став 10.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 60/15
и 107/19), и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број 12/17),
Скупштина града Приједор на 7. сједници одржаној
дана 19.5.2021. године, донијела је:
ОДЛУКУ
о располагању непокретностима у својини Града
Приједора, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на
територији Града Приједор
Предмет располагања
Члан 1.
Овом Одлуком дефинишу се услови располагања
изграђеним и неизграђеним земљиштем (у даљем
тексту: непокретности) у својини Града Приједора,
ради изградње производно-пословних и других
објеката, у складу са Интегралном стратегијом
развоја Града Приједора за период 2014 - 2024.
година и важећим документима просторног
уређења.
Члан 2.
(1) Град Приједор (у даљем тексту: Град) располаже
својим непокретностима по више модела, и то:
а) продаја непокретности;
б) оснивање права грађења на непокретности;
ц) закуп непокретности;
д) отуђење непокретности испод тржишне цијене
или без накнаде.

Број: 9/21

(2) Услови, права и обавезе по основу неког од
понуђених модела располагања непокретностима,
дефинисани су Правилником о начину вредновања
и оцјене инвестиционих пројеката у циљу давања на
располагање непокретности у својини Града
Приједор, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији
града Приједора, те Уговором који ће се претходно
усагласити између заинтересованих страна.
Појам и дефиниција инвеститора
Члан 3.
(1) Инвеститором се сматра сваки домаћи или
страни улагач, који као правно или физичко лице
улаже одређен капитал у неки инвестициони
пројекат из области производних дјелатности и
других дјелатности које обезбјеђују покретање
и/или
повећање
привредних
активности,
запошљавање одређеног броја радника и директно
утичу на економски развој Града.
(2) Инвестицијом од значаја за економски развој
Града сматра се свака инвестиција чија је укупна
вриједност у обртним и основним средствима од
100.000
КМ
до
1.000.000
КМ
(конвертибилнихмарака) и/или која запошљава до
10 радника.
(3) Инвестицијом од посебног значаја за економски
развој Града сматра се свака инвестиција чија укупна
вриједност у обртним и основним средствима
износи
од
1.000.000
до
5.000.000
КМ
(конвертибилнихмарака) и/или која запошљава од
10 до 50 радника.
(4) Инвестицијом од стратешког значаја за
економски развој града Приједора сматра се свака
инвестиција чија укупна вриједност у обртним и
основним средствима прелази износ од 5.000.000
КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава
50 и више радника.
Продаја непокретности и оптерећење правом
грађења
Члан 4.
(1) Продаја и оптерећење правом грађења
непокретности у својини Града врши се на основу
јавног конкурса, усменим јавним надметањем лицитацијом у складу са Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у
својини Републике Српске и јединица локалне
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самоуправе (Службени гласник Републике Српске
бр. 20/12), изузев у случајевима реализације
инвестиционих пројеката од значаја за локални
економски развој.
(2) Услови и начин располагања непокретностима у
својини
Града,
према
моделу
продаје
непокретности и оптерећења правом грађења,
детаљно ће се дефинисати у складу са важећом
Одлуком о уређењу простора и грађевинском
земљишту града Приједора.
Закуп непокретности
Члан 5.
(1) Закуп непокретности у својини Града врши се на
основу јавног конкурса, усменим јавним
надметањем - лицитацијом у складу са
Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике
Српске и јединица локалне самоуправе, изузев у
случајевима реализације инвестиционих пројеката
од значаја за локални економски развој.
(2) Услови и начин располагања непокретностима у
својини Града, према моделу закупа, детаљно ће се
дефинисати у складу са важећом одлуком о уређењу
простора и грађевинском земљишту Града
Приједора и важећим документом којим се уређују
услови закупа и висина закупнине за непокретности
у својини Града Приједора.
(3) Приоритет у давању непокретности у својини
Града у закуп, имају инвеститори који ће на
закупљеној непокретности обављати производну
дјелатност.
(4) Све појединости у вези цијене закупа
непокретности детаљно ће се дефинисати посебним
Уговором о закупу непокретности.
Отуђење непокретности испод тржишне цијене или
без накнаде
Члан 6.
(1) Непокретности у својини Града, могу се, изузетно,
отуђити испод тржишне цијене или без накнаде,
уколико се ради о инвестиционом пројекту за који се
утврди да је од значаја за локални економски развој.
(2) Под отуђењем непокретности у смислу
претходног става, подразумијева се продаја
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изграђеног и неизграђеног земљишта, као и
оптерећење
правом грађења неизграђеног
грађевинског земљишта по цијени нижој од
тржишне вриједности или без накнаде, уз
испуњавање одређених услова од стране
инвеститора, прописаних овом Одлуком.
(3) Инвестиционим пројектом од значаја за локални
економски развој, у смислу ове Одлуке, сматра се
инвестициони пројекат чијом реализацијом ће се
повећати укупан број запослених радника у
привреди на подручју Града и значајно утицати на
друге економске показатеље.

Правила дефинисања цијена непокретности
Члан 7.
Правила дефинисања цијена непокретности
неизграђеног и изграђеног земљишта односе се на
понуђене моделе располагања непокретностима из
чланова 4. и 6. ове Одлуке.
(1) Цијена непокретности - неизграђеног земљишта,
одређује се на основу претежне дјелатности и
бодовања инвестиционог пројекта у складу са
„Правилником о начину вредновања и оцјене
инвестиционих пројеката у циљу давања на
располагање непокретности у својини Града
Приједора, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији
града Приједора“ и то на сљедећи начин:
а) ради изградње пословних објеката намијењених
производњи и преради за потребе индустријских
и/или занатских дјелатности, цијена износи од 1 до
12 КМ/м2;
б) ради изградње пословних објеката намијењених
складиштењу и логистици/сервисима за потребе
индустријских и/или занатских дјелатности, цијена
износи од 12 до 30 КМ/м2.
(2) Цијена непокретности - изграђеног земљишта,
одређује се на основу претходно процијењене
вриједности
предметне
непокретности,
процентуално умањено по основу бодовања
инвестиционог пројекта у складу са „Правилником о
начину врједновања и оцјене инвестиционих
пројеката у циљу давања на располагање
непокретности у својини Града Приједора, под
посебним
условима,
ради
реализације
инвестиционих пројеката на територији града
Приједора“ и то на сљедећи начин:
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а) За инвестиционе пројекте који се тичу изградње
пословних објеката намијењених производњи и
преради за потребе индустријских и/или занатских
дјелатности:
1. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се од 90% до 100% за
инвестиционе пројекте који спадају у I групу по
испуњености критеријума који се тичу изградње
пословних објеката намијењених производњи и
преради за потребе индустријских и/или занатских
дјелатности;
2. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се од 70% до 80% за
инвестиционе пројекте који спадају у II групу по
испуњености критеријума који се тичу изградње
пословних објеката намијењених производњи и
преради за потребе индустријских и/или занатских
дјелатности;
3. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се од 50% до 65% за
инвестиционе пројекте који спадају у III групу по
испуњености критеријума који се тичу изградње
пословних објеката намијењених производњи и
преради за потребе индустријских и/или занатских
дјелатности;
4. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се од 10% до 40% за
инвестиционе пројекте који спадају у IV групу по
испуњености критеријума који се тичу изградње
пословних објеката намијењених производњи и
преради за потребе индустријских и/или занатских
дјелатности.
б) За инвестиционе пројекте који се тичу изградње
пословних објеката намијењених складиштењу и
логистици/сервисима за потребе индустријских
и/или занатских дјелатности:
1. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се од 80% до 90% за
инвестиционе пројекте који спадају у I групу по
испуњености
критеријума
за
дјелатности
сладиштења, логистике и сервиса за потребе
индустрије и занатства;
2. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се од 60% до 70% за
инвестиционе пројекте који спадају у II групу по
испуњености
критеријума
за
дјелатности
сладиштења, логистике и сервиса за потребе
индустрије и занатства;
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3. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се од 40% до 50% за
инвестиционе пројекте који спадају у III групу по
испуњености
критеријума
за
дјелатности
сладиштења, логистике и сервиса за потребе
индустрије и занатства;
4. процијењена вриједност непокретности изграђеног земљишта, умањује се до 30% за
инвестиционе пројекте који спадају у IV групу по
испуњености
критеријума
за
дјелатности
сладиштења, логистике и сервиса за потребе
индустрије и занатства.
(3) Све појединости у вези цијене непокретности
детаљно ће се дефинисати посебним Уговором о
располагању непокретностима.

Поступак утврђивања постојања интереса од
значаја за локални економски развој
Члан 8.
(1) Поступак утврђивања постојања интереса од
значаја за локални економски развој покреће се на
основу претходно изражене иницијативе једног или
више инвеститора да приступе реализацији
инвестиционог пројекта (писмо намјера), који
одговара критеријумима из ове Одлуке и треба да
садржи:
- Писмо намјере за одређену непокретност
примјерено планираном технолошком процесу,
- Увјерење о непостојању доспјелих, а неизмирених
обавеза према Пореској управи РС, Управи за
индиректно опорезивање и Граду Приједору
(уколико се ради о правном лицу регистрованом на
територији Републике Српске или Босне и
Херцеговине),
- Изјаву о власнички повезаним правним лицима
подносиоца иницијативе (удио власника у другим
друштвима и удио подносиоца захтјева у другим
привредним друштвима);
- Информације о инвестиционом пројекту приказане
у посебно креираном Обрасцу, као Прилог 1 важећег
Правилника, који осим основних информација о
инвеститору и инвестиционом пројекту садржи:
● опис инфраструктурних потреба и специфичних
захтјева за инфраструктуром уколико постоје;
● опис технолошког процеса за постојећу и/или
планирану дјелатност са наведеном врстом и
асортиманом производа;
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● изјаву о расположивом потенцијалу за
реализацију инвестиције и његова структура
(властити капитал и/или капитал из других извора);
● изјаву и образложење потребе и оправданости
ангажовања одређеног броја нових радника, као и
ефеката њиховог ангажовања по питању обука
и/или преквалификације;
● за привредне субјекте/инвеститоре који послују
дуже од 3 године, доказ о оствареним пословним
резултатим за последње 3 године пословања
(биланс стања и биланс успјеха), те пројекције
прихода и расхода за наредне 3 године, за
привредна друштва и предузетнике, односно план
обима привређивања за новоосноване привредне
субјекте.
(2) Иницијатива
о
утврђивању
постојања
интереса од значаја за локални економски развој
може бити примијењена и на остале моделе
располагања непокретностима из члана 2. став 1.
ове Одлуке.
(3) Предмет отуђења испод тржишне цијене или без
накнаде, могу бити једна или више катастарских
парцела (које чине грађевинску парцелу) на којима
је, у складу са важећим документом просторног
уређења, изграђен производно-пословни објекат
или је предвиђена изградња производно-пословних
објеката у функцији реализације инвестиционог
пројекта.
Услови коришћења непокретности
Члан 9.
(1) Стицаоци непокретности из ове Одлуке могу бити
домаћи и страни инвеститори који искажу свој
интерес за располагање непокретностима на
предметним локацијама по неком од предложених
модела, те који испуњавају законом предвиђене
услове за стицање права својине, других стварних
права и права закупа.
(2) Услови, права и обавезе по основу неког од
понуђених модела располагања непокретностима
из члана 2. став 1. ове Одлуке, дефинисани су
„Правилником о начину врједновања и оцјене
инвестиционих пројеката у циљу давања на
располагање непокретности у својини Града
Приједор, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији
града Приједора“, те Уговором који ће се претходно
усагласити између заинтересованих страна.

Број: 9/21

Члан 10.
Свим заинтересованим инвеститорима биће
претходно омогућен увид у важећа документа
просторног уређења за локације у власништву
Града, увид у изводе из јавних евиденција о
непокретностима, те обилазак парцела и увид у
стање истих на предметним локацијама.
Члан 11.
Са оним инвеститорима за чији инвестициони
пројекат се оцијени да је од значаја за Град
Приједор, након усвајања Одлуке Скупштине Града
Приједора, израде нацрта уговора од стране нотара
и прибављања мишљења Правобранилаштва
Републике Српске Сједиште замјеника Приједор,
Градоначелник ће закључити Уговор о располагању
над непокретностима по основу неког од усвојених
модела располагања непокретностима, како је
наведено у члану 2. став 1. ове Одлуке.
Члан 12.
Стицалац непокретности који потпише уговор дужан
је да:
(1) У року од 15 дана након закључивања уговора о
располагању непокретностима по неком од
предложених модела уплати уговорену цијену за
предметне непокретности на јединствени рачун
трезора Града Приједора;
(2) У року од 12 мјесеци од дана закључивања
уговора прибави одобрење за грађење, односно
другу документацију у складу са одабраним
моделом располагања непокретностима;
(3) У року од 18 мјесеци од дана закључивања
уговора на предметној непокретности изгради
објекте у складу са важећим документом
просторног уређења или приведе употреби
непокретности у складу са одабраним моделом
располагања над истим;
(4) Најдуже у року од 24 мјесеци од дана
закључивања уговора прибави употребну дозволу,
стави објекат у функцију и запосли одређен број
радника, у складу са Уговором;
(5) Обавијести Градску управу уколико се појаве
неке непредвиђене или отежавајуће околности у
процесу прибављања документације или извођења
радова, а за шта се процијени да би могло утицати
на непоштовање или продужетак уговорених
рокова;
(6) Приложи банкарску гаранцију у износу од 10%
процијењене тржишне вриједности непокретности,
или нека друга законом предвиђена средства
обезбjеђења које ће одредити Град Приједор и која
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ће бити важећа до момента испуњења уговором
дефинисаних обавеза.
Члан 13.
(1) Након закључивања уговора по основу неког од
уговорених модела располагања непокретностима,
Град ће извршити предају непокретности у посјед
стицаоца и/или увођење у посјед, онако како је то
законом предвиђено.
(2) Стицалац непокретности не може вршити
прометовање непокретностима, нити уписивати
терете по било којем основу, без претходне
сагласности Града, а прије извршења уговорних
обавеза.
(3) С тим у вези, стицалац је дужан трпити да Град
Приједор у „Ц“ теретном листу извода из
земљишних књига и/или листу непокретности,
упише забиљешку забране даљег отуђења и
оптерећења непокретности без сагласности Града
Приједор, у временском периоду од дана
потписивања уговора о стицању непокретности, до
истека уговорних обавеза.
(4) Град Приједор се обавезује да ће, ангажујући
овлаштеног вјештака грађевинске струке, извршити
процјену вриједности предметне непокретности у
виђеном стању и у стању пуне изграђености
инфраструктуре, а која процијењена вриједност ће
представљати основ за утврђивање висине
банкарске гаранције коју је купац непокретности у
обавези доставити као инструмент обезбјеђења.
Члан 14.
Са инвеститорима/стицаоцима који не буду
испуњавали обавезе у уговореним роковима Град
ће
раскинути
уговор,
извршити
поврат
непокретности, извршити поврат уплаћених
средстава инвеститору/стицаоцу, те искористити
дате гаранције за накнаду настале штете.
Члан 15.
Град се обавезује да ће по потреби и у договору са
инвеститором, о свом трошку обезбиједити
потребну
инфраструктуру
према
важећем
документу просторног уређења, а ради намјенског
кориштења предметне непокретности.
Члан 16.
Саставни дио ове Одлуке чине сљедећи документи
које је Комисија за вредновање и оцјену
инвестиционих пројеката дужна примијенити и
доставити као пратећу документацију уз Извјештај
са препорукама:
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● Правилник о начину вредновања и оцјене
инвестиционих пројеката у циљу давања на
располагање непокретности у својини Града
Приједор, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији
града Приједора;
● Образац за вредновање и оцјену инвестиционих
пројеката;
● Критеријуми за оцјену инвестиционог пројекта;
● Групе приоритетних дјелатности.
Члан 17.
На сва питања која нису регулисана овом Одлуком,
а тичу се права и обавеза уговорних страна,
примјењиваће се Закон о облигационим односима и
Закон о стварним правима.
Члан 18.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о располагању непокретностима у својини
Града Приједора, под посебним условима, ради
изградње производно-пословних објеката и других
објеката („Службени гласник Града Приједор“,
бр.10/18).
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града
Приједор.

Број: 01-022-129/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

ПРАВИЛНИК
о начину врjедновања и оцјене инвестиционих
пројеката у циљу давања на располагање
непокретности у својини Града Приједор, под
посебним условима, ради реализације
инвестиционих пројеката на територији града
Приједора
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се начин
врједновања и оцјене инвестиционих пројеката на
основу којих се утврђују услови и модели
располагања непокретностима у својини Града
Приједора, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији
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Града Приједора (у даљем тексту: инвестициони
пројекат), а у складу са важећим документима
просторног уређења.
Члан 2.
(1) Поступак врједновања и оцјене
инвестиционих пројеката спроводи Комисија за
вредновање и оцјену инвестиционих пројеката (у
даљем тексту: Комисија).
(2) Комисију чини најмање 5 чланова
именованих из реда службеника Градске управе
Града Приједора и Агенције „ПРЕДА-ПД“.
Члан 3.
(1) У поступку врједновања и оцјене
инвестиционих пројеката обавезно се утврђују
следећи критеријуми:
1) Година оснивања, односно временски
период
обављања
пословне
дјелатности
привредног субјекта/инвеститора;
2)
Сједиште
привредног
субјекта/инвеститора - овим критеријумима се
утврђује да ли је сједиште привредног
субјекта/инвеститора
на
територији
града
Приједора;
3) Референце инвеститора - овај критеријум
оцјењује се у складу са бонитетом инвеститора,
односно, на основу претходних инвестиционих
пројеката у земљи и свијету, угледа који инвеститор
има у пословању и реализацији инвестиционих
пројеката, као и динамике раста пословања;
4) Приоритетна дјелатност у оквиру
инвестиционог пројекта - утврђује се на основу
претходно дефинисаних дјелатности од значаја за
привредни развој града Приједора;
5) Технолошки ниво инвестиције - овај
критеријум утврђује се по основу технолошког нивоа
дјелатности која је предмет улагања, односно нивоа
кориштења технолошки напредне опреме и/или
поступака у производном процесу;
6) Број запослених радника - овај критеријум
оцјењује се по основу броја запослених радника
према
последњој
евиденцији
привредног
субјекта/инвеститора;
7) Планирани број новозапослених радника овај критеријум оцјењује се по основу планираног
броја новозапослених радника током реализације
инвестиционог пројекта;
8) Број високообразованих радник -, овај
критеријум оцјењује се по основу броја запослених
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високообразованих радника према последњој
евиденцији привредног субјекта/ инвеститора;
9) Планирани број високообразованих
радника - овај критеријум оцјењује се по основу
планираног броја високообразованих радника
током реализације инвестиционог пројекта;
10) Висина досадашњих улагања - овај
критеријум оцјењује се по основу висине укупно
реализованих инвестиционих улагања у основна
средства;
11) Висина планираних улагања - овај
критеријум оцјењује се по основу висине укупно
планираних инвестиционих улагања у основна
средства за реализацију инвестиционог пројекта;
12) Локални добављачи - оцјена овог
критеријумима врши се по основу сарадње
привредног субјекта/инвеститора са локалним
добављачима и планираног удјела локалних
добављача;
13) Извозна орјентисаност - оцјена
критеријума врши се по основу претходног и
планираног обима међународног промета (прије и
након инвестиционог пројекта);
14) Ниво оствареног промета - овај
критеријум оцјењује се по основу нивоа оствареног
промета привредног субјекта/инвеститора;
15) Просјечна висина зарада - овај
критеријум се оцјењује по основу просјечне висине
зарада запослених радника у нето износу;
16) Измирене обавезе - елиминаторни
критеријум, који се утврђује на темељу доказа о
доспјелим и измиреним обавезама по основу
пореза и доприноса, као и кредитних задужења.
(2) У поступку врједновања и оцјене
инвестиционих пројеката могуће је утврђивати и
друге чињенице, а у зависности од специфичности
сваког појединачног пројекта.
Члан 4.
Поступак
врједновања
и
оцјене
инвестиционих пројеката проводиће се рангирањем
и бројчаним врједновањем сваког појединачног
критеријума постављеног у матрицу, а коју ће
израдити и усагласити Комисија из члана 2. овог
Правилника, за сваки појединачни инвестициони
пројекат.
Члан 5.
У поступку врједновања и оцјене
инвестиционих
пројеката,
Комисија
може
предложити укључивање у рад и екстерних
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стручњака из појединих области, те предложити
израду евентуалних студија, елабората, мишљења и
сличних докумената, усљед недостатка стручних
кадрова или уколико се укаже потреба.
Члан 6.
(1)
Комисија
након
разматрања
инвестиционог пројекта, његовог врједновања и
оцјене, сачињава Извјештај са препроукама, који са
пратећим документима упућује Гградоначелнику на
увид и одобравање.
(2) Након увида у извјештај, Градоначелник
доноси Закључак којим се даје сагласност или
одбија извјештај Комисије.
(3) Уколико се донесе Закључак којим се
одобрава извјештај Комисије, исти се доставља
Стручној служби Градоначелника - Одсјеку за
имовинске послове и евиденцију некретнина на
даље поступање, које припрема приједлог Одлуке о
располагању непокретности која се шаље
Скупштини града, која исту може усвојити или
утврдити да није погодна за реализацију.
Члан 7.
Инвестициони пројекти, на основу њихових
карактеристика, разврставају се у три вриједносне
категорије, односно, разреда, и то:
(1) Инвестицијом од значаја за економски
развој Града Приједора сматра се свака инвестиција
чија је укупна вриједност у обртним и основним
средствима у распону од 100.000 КМ до 1.000.000
КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава
до 10 радника.
(2) Инвестицијом од посебног значаја за
економски развој града Приједора сматра се свака
инвестиција чија укупна вриједност у обртним и
основним средствима износи од 1.000.000 до
5.000.000 КМ (конвертибилнихмарака) и/или која
запошљава од 10 до 50 радника.
(3) Инвестицијом од стратешког значаја за
економски развој града Приједора, сматра се свака
инвестиција чија укупна вриједност у обртним и
основним средствима прелази износ од 5.000.000
КМ (конвертибилнихмарака) и/или која запошљава
50 и више радника.
Члан 8.
(1) Сваки инвестициони пројекат, без обзира
на његов значај и категорију, треба бити разматран
од стране Комисије и треба да садржи образложење
циљева инвестиционог пројекта са описом
техничких,
технолошких,
инфраструктурних,
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финансијских, економских и других елемената од
значаја за оцјену истог.
(2) Образац за врједновање и оцјену
инвестиционог пројекта садржи све елементе
побројане у претходном ставу и саставни је дио овог
Правилника као његов.
Члан 9.
Поступак утврђивања интереса за локални
економски развој и вјеродостојности инвеститора,
покреће се на основу претходно изражене
иницијативе једног или више инвеститора да
приступе реализацији инвестиционог пројекта и
треба да садржи:
(1) Писмо намјере за одређену непокретност
или начелно исказану намјеру, примјерено
планираном производно-технолошком процесу,
(2) Рјешење о упису у судски регистар, са
свим измјенама – за правна лица и Рјешење о
регистрацији дјелатности – за предузетнике,
(3) Увјерење о непостојању доспјелих, а
неизмирених обавеза према Пореској управи РС,
Управи за индиректно опорезивање и Граду
Приједору (уколико се ради о правном лицу
регистрованом на територији РС или БиХ),
(4) Изјаву о власнички повезаним правним
лицима подносиоца иницијативе (удио власника у
другим друштвима и удио подносиоца захтјева у
другим привредним друштвима) и
(5) Информације о инвестиционом пројекту,
као овог Правилника.
Члан 10.
(1)
Град
Приједор
располаже
непокретностима у својој својини по више модела, и
то:
1) продаја непокретности;
2)
оснивање
права
грађења
на
непокретности;
3) закуп непокретности;
4) отуђење непокретности испод тржишне
цијене или без накнаде.
(2) Услови, права и обавезе по основу неког
од
понуђених
модела
располагања
непокретностима, дефинисаће се уз примјену овог
Правилника, утемељеног на Одлуци о располагању
непокретностима у својини Града Приједор, под
посебним условима, ради изградње производнопословних објеката и других објеката Уговором који
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ће се претходно усагласити између заинтересованих
страна.
Члан 11.
Са оним инвеститорима за чији пројекат се
оцијени да је од значаја за Град Приједор,
Градоначелник ће након спроведене процедуре у
складу са позитивним законским прописима
Републике Српске и БиХ, закључити Уговор о
располагању непокретностима по основу неког од
усвојених модела распологања непокретностима, а
у складу са чланом 10. овог Правилника.
Члан 12.
Циљеви који се желе постићи примјеном
овог Правилника, утемељеног на Одлуци о
располагању непокретностима у својини Града
Приједора, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији
града Приједора су:
(1) Подршка инвеститорима у првим
годинама њиховог пословања, те стварање услова
за развој индустрије и њену интеграцију у локалне,
регионалне и глобалне ланце вриједности;
(2)
Успостављање
пословно-техничке
сарадње по неком од понуђених модела
располагања непокретностима у својини Града;
(3) Подршка развоју привреде и повећању
запошљавања на подручју града;
(4) Обезбјеђење квалитетне инфраструктуре
за обављање привредне активности на подручју
града;
(5) Допринос у повезивању привредних
субјеката;
(6) Подстицање иновација и трансфера нових
технологија;
(7) Допринос у јачању извозних потенцијала
и интернационализацији локалних привредних
субјеката.

Број: 01-022-129/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

170.
На основу члана 2.12., 2.14. и 2.15. Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
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32/07, 33/08, 37/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14,
31/16 и 41/20), члана 39. Статута Града Приједора
(“Службени гласник Града Приједора“, број: 12/17),
Скупштина Града Приједора, на 7. сједници,
одржаној дана 19.5.2021.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу Градске изборне комисије Приједор
Члан 1.
Ради истека мандата разрјешава се Градска
изборна комисија Приједор, у саставу:
1. Жељко Шкондрић, предсједник
2. Суада Колонић ,члан
3. Сузана Ступар , члан
4. Лазар Гајић, члан
5. Ивана Шарић, члан
6. Хаснија Скопљак, члан
7. Един Бектић, члан
Члан 2.
Разрјешени предсједник и чланови из тачке
1. овог Рјешења обављаће дужност до добијања
сагласности од Централне изборне комисије БиХ у
поступку именовања нових чланова Градске
изборне комисије Приједор.
Члан 3.
Ова Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједор“.

Број: 01-111-144/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

171.
На основу члана 2.12., 2.14. и 2.15. Изборног
закона Босне и Херцеговине („Службени гласник
БиХ“, број: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14,
31/16 и 41/20), члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
41/03), члана 39. Статута Града Приједор („Службени
гласник града Приједор“ број:12/17) и члана 7.
Упутства о утврђивању квалификација, броја,
именовању и разрјешењу и обуци чланова изборне
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комисије основне изборне јединице у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број: 29/18 и
36/19), Скупштина Града Приједора, на 7. сједници,
одржаној дана 19.5.2021.године, донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног огласа за именовање
Градске изборне комисије Приједор
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изборне комисије Приједор донесено од стране
Скупштине Града Приједора.
Састав Градске изборне комисије Приједор
треба да одражава заступљеност конситутивних
народа, укључујући и остале, водећи рачуна о
посљедњем
попису
становништва
као
и
одговарајућу заступљеност полова.
IV- Општи услови које кандидати морају

Члан 1.
Расписује се Јавни оглас за именовање седам
(7) чланова Градске изборне комисије Приједор.

Члан 2.
Јавни оглас из члана 1. је саставни дио ове
Одлуке.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-130/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

ЈАВНИ ОГЛАС
за именовање седам (7) чланова Градске изборне
комисије Приједор

I-Расписује се Јавни оглас за именовање седам (7)
чланова Градске изборне комисије Приједор.
II- Чланови Градске изборне комисије Приједор не
заснивају радни однос.
III- Мандат чланова Градске изборне комисије
Приједор
Члановима Градске изборне комисије
Приједор мандат траје седам година и почиње тећи
од дана давања сагласности Централне изборне
комисије БиХ на Рјешење о именовању Градске

испуњавати:
1. да имају право гласа- лице старије од 18
година
2. да су лица са одговарајућом стручном
спремом и искуством у провођењу избора
За чланове Градске изборне комисије, не може бити
именовано лице:
1. које се не може кандидовати у смислу
одредби члана 1.6., 1.7. и 1.7а Изборног
закона Босне и Херцеговине;
2. које је члан највишег извршно-политичког
органа политичке странке или коалиције;
(предсједник, потпредсједник, генерални
секретар или члан извршног одбора или
главног одбора);
3. које је носилац изабраног мандата или је
члан извршног органа власти, осим у
случајевима предвиђеним чланом 2.12. став
(4) Изборног закона;
4. које је кандидат за изборе за било који ниво
власти;
5. којем је изречена казна за радњу која
представља тежу повреду изборних закона
или прописа за коју је лично одговорно, у
последње 4 године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке;
6. које обавља извршну функцију, како је
утврђено одредбама члана 1.8 став (6)
Изборног закона, односно лице које је на
дужност именовао Савјет министара Босне и
Херцеговине (Влада Федерације Босне и
Херцеговине, Влада Републике Српске,
Кантонална влада).
V-Посебни услови:
1. да имају пребивалиште у граду Приједору
(образац ПБА – 3)
2. да имају завршен факултет, односно VII/1
степен стручне спреме или завршену
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факултет Болоњског система студирања с
најмање 180 ЕТЦС бодова;
3. да посједују искуство у провођењу избора.
Под искуством у провођењу избора подразумијева
се:
а)чланство у изборној комисији,
б)чланство у бирачком одбору,
ц)рад у стручним органима који су пружали
помоћ у провођењу избора и
д)објављивање стручних и научних радова
из области избора.
VI- Потребна документа
Уз пријаву на Јавни оглас кандидати су
дужни приложити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
1. Краћа биографија са личним подацима
кандидата (име, презиме, име оца,
јединствени матични број, тачна адреса,
број телефона за контакт, као и податке о
кретању у служби);
2. Овјерена фотокопија дипломе о завршеном
степену и врсти стручне спреме;
3. Овјерена фотокопија личне карте;
4. Овјерена фотокопија доказа о пребивалишту
на подручју града Приједора; (ПБА – 3 не
старије од 6 мјесеци)
5. Доказ о изборном искуству за кандидата
(потврда
градске/општинске
изборне
комисије о раду на бирачком мјесту,
рјешење о именовању у градску/општинску
изборну комисију или бирачки одбор или
неки други доказ који може потврдити да
кандидат има изборно искуство);
6. Својеручно потписана и од надлежног
органа овјерена лична изјава да не постоје
сметње из члана 2.3. Изборног закона БиХ.
7. Овјерену изјаву од стране надлежног органа
о националној припадности.
VII- Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана
објављивања огласа у "Службеном гласнику
Републике Српске" и у дневном листу "Глас Српске".
Ако оглас не буде објављен истовремено,
рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.
По затварању Јавног огласа, Комисија за
избор ће извршити класификацију кандидата.

Број: 9/21

Са кандидатима који испуњавају услове
Јавног огласа, Комисија за избор ће обавити
интрервју, након чега ће сачинити Ранг листу са
редослиједом
кандидата,
према
успјеху
постигнутом на интервјуу.
Скупштина Града Приједора ће, цијенећи
положај кандидата на Ранг листи, извршити
именовање и своје рјешење
доставити на
сагласност Централној изборној комисији БиХ.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити путем пријемне
канцеларије града Приједора или путем поште, на
адресу: Град Приједор - Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града
Приједор, Трг ослобођења бр. 1. 79102 Приједор, са
назнаком „Комисији за спровођење
поступка именовања чланова Градске изборне
комисије Приједор“.
Број: 01-022-130/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

172.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 7. Упутства о утврђивању
квалификација, броја, именовању и разрјешењу и
обуци чланова изборне комисије основне изборне
јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник
БиХ“, број: 29/18 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 је на 7. сједници, одржаној 19.5.2021.
године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка
именовања чланова Градске изборне комисије
Приједор
I – Именује се Комисија за спровођење поступка
именовања чланова Градске изборне комисије
Приједор, у саставу:
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Александар Миљешић, предсједник
Горан Велаула, замјеник предсједника
Душко Милетић, члан
Азра Пашалић, члан
Соња Ившиновић, члан

II – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у
складу са расписаним Јавним огласом изврши
класификацију кандидата. Са кандидатима који
испуњавању услове Јавног огласа, Комисија ће
обавити интервију, након чега ће сачинити ранг
листу са редосљедом кандидата, према успјеху
постигнутом на интервјуу и доставити је Скупштини
града.
III – Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 01-111-145/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

173.
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 3. тачка
1. 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), Скупштина
Града Приједор је на 7. сједници, одржаној
19.5.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности начелника
Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене
послове
1. Драгослав Кабић разрјешава се дужности
вршиоца дужности начелника Одјељења за
саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбене
послове, због истека периода на који је
именован.

Број: 9/21

2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-146/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

174.
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 7.
сједници, одржаној 19.5.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. начелника Одјељења за
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
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 наредног дана
од дана доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 01-111-147/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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175.
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 7. сједници одржаној дана
19.5.2021.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Приједор

1. Милорад Радић, дипломирани економиста
из Приједора разрјешава
се дужности
вршиоца директора Јавне установе „Центар
за социјални рад“ Приједор.

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

Број: 01-111-148/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

176.
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 7. сједници одржаној дана
19.5.2021.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Приједор

Број: 9/21

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.

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

Број: 01-111-149/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

177.
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 7. сједници одржаној дана
19.5.2021.године , донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу вршиоца дужности директора
Агенције за економски развој града Приједора
„ПРЕДА-ПД“
1. Александар
Дрљача,
дипломирани
економиста из Приједора, разрјешава се
дужности вршиоца директора Агенције за
економски развој града Приједорa „ПРЕДАПД“.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-111-150/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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178.
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 7. сједници одржаној дана
19.5.2021.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.

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

Број: 01-111-151/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 9/21

1. Град Приједор изражава интерес и
спремност за учешће у Пројекту општинског,
околишног и економског управљања (МЕГ),
Фаза II , у периоду од 2021. до 2024. године,
као партнер и активни учесник у свим
активностима које се буду реализовале у
току имплементације Пројекта.

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

Број: 01-022-131/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

180.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Извјештај о спровођењу Акционог плана превенције
крвичних дјела почињених из мржње и предрасуда
на подручју града Приједор за 2017-2021. годину за
2020. годину, Скупштина града Приједора је на 7.
сједници, одржаној 19.5.2021. године, донијела

179.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута града
Приједора („Службени гласник Града Приједора”
број: 12/17), и члана 142. Пословника Скупштине
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора” број: 2/18 и 2/20), на приједлог
Градоначелника, Скупштина Града Приједора је на
VII сједници, одржаној дана 19.5.2021. године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о изражавању интереса за учешће у Пројекту МЕГ

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о спровођењу Акционог
плана превенције крвичних дјела почињених из
мржње и предрасуда на подручју града Приједор за
2017-2021. годину за 2020. годину

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај
о спровођењу Акционог плана превенције
крвичних дјела почињених из мржње и
предрасуда на подручју града Приједор за
2017-2021. годину за 2020. годину.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-132/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

181.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Извјештај о пословању АД „Градска тржница“
Приједор у 2020. години, Скупштина града
Приједора је на 7. сједници, одржаној 19.5.2021.
године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању АД „Градска
тржница“ Приједор у 2020. години

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај
о пословању АД „Градска тржница“ Приједор
у 2020. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-133/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

182.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући

Број: 9/21

Извјештај о пословању АД „Водовод“ Приједор у
2020. години, Скупштина града Приједора је на 7.
сједници, одржаној 19.5.2021. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању АД „Водовод“
Приједор у 2020. години

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај
о пословању АД „Водовод“ Приједор у 2020.
години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-134/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

183.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Извјештај о пословању ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор за 2020. годину, Скупштина града
Приједора је на 7. сједници, одржаној 19.5.2021.
године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор за 2020. годину

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај
о пословању ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор за 2020. годину.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-135/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
184.
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 7.
сједници одржаној 19.5.2021. године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права својине без накнаде
I
ОДОБРАВА СЕ пренос права својине, у сврху
кориштења као добра у општој употреби – пут (за
потребе јавног пута), предложен од стране Травица
Ирене и Слачала Бојана, на непокретностима
означеним као:
к.ч. бр. 1807/2, Подкућница,
некатегорисани пут, у површини од 101 m2,
к.ч. бр. 1807/3, Подкућница,
некатегорисани пут, у површини од 279 m2,
које су уписане у ЛН бр. 601 К.О. Приједор 2
као својина Слачала (Рудолфа) Бојана са дијелом 1/2
и Травица (Антона) Ирене рођ. Слачала.
II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права
и обавеза уговорних страна, закључи уговор са
Слачала (Рудолфа) Бојаном и Травица (Антона)
Иреном рођ. Слачала, о преносу права својине на
непокретностима из тачке I ове Одлуке, без накнаде.

Број: 9/21

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-136/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

185.
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 137 Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града
Приједор на 7. сједници, одржаној 19.5.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права посједа и права својине без
накнаде
I
ОДОБРАВА СЕ пренос права посједа и права
својине, без накнаде у сврху уписа Града Приједор
као посједника и власника, односно носиоца права
посједа и права својине у евиденцијама о
некретнинама, на приједлог привредног друштва
„МБ Модул“ д.о.о.Приједор, на непокретности
означенoj као:
Према подацима катастара земљишта,
земљиште означено као:
- к.ч.бр. 2283/3, Ул. Иве Лоле Рибара,
двориште, у површини од 33 m2,
уписанa у посједовни лист број: 1910/25
к.о.Приједор
1
као
посјед
„МБ
Модул“д.о.о.Приједор
Према
подацима
земљиште означено као:
-

земљишне

књиге

к.ч.бр. 12/954, двориште у површини од 33
m2,
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уписанa у земљишнокњижни уложак број: 205
к.о.СП
Приједор
као
својина
„МБ
Модул“д.о.о.Приједор.
II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједор да у циљу регулисања међусобних права и
обавеза уговорних страна закључи уговор о преносу
права посједа и права својине без накнаде, на
некретнинама прецизираним у тачки I ове одлуке, са
привредним друштвом „МБ Модул“ д.о.о.Приједор.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-137/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

186.
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 7.
сједници одржаној 19.5.2021. године, донијела је

ОДЛУКУ
о преносу права својине без накнаде
I
ОДОБРАВА СЕ пренос права својине, у сврху
кориштења као добра у општој употреби – пут (за
потребе јавног пута), предложен од стране Остојић
(Бошка) Раде из Приједора, Ул. Крајишких бригада
20, Симатовић (Николе) Младена из Приједора, Ул.
Ивана Горана Ковачића 8, Кончар рођ. Остојић
Милене из Приједора, Горњи Гаревци 9, Срдић рођ.
Остојић Радмиле из Приједора, Ул. Марка
Манојловића бб и Вујковић (Маринка) Жељка из
Приједора, на непокретностима означеним као:

Број: 9/21

- к.ч. бр. 3344/3, Њивица, њива, у површини
од 114 m2,
- к.ч. бр. 3344/4, Њивица, њива, у површини
од 40 m2,
уписане у ЛН бр. 6502 К.О. Приједор 2 као
сувласништво
Кончар
(Велимира)
Милене рођ. Остојић са дијелом 7/8 и
Вујковић (Маринка) Жељка са дијелом
1/8;
- к.ч. бр. 3346/6, Бријег, њива, у површини
од 185 m2, уписана у ЛН бр. 6501
К.О. Приједор 2 као сувласништво Кончар
(Велимира) Милене рођ. Остојић са
дијелом 1/8, Остојић (Бошка) Раде са
дијелом 2/8, Симатовић (Николе)
Младена са дијелом 2/8, Срдић (Бошка)
Радмиле рођ. Остојић са дијелом 2/8 и
Вујковић (Маринка) Жељка са дијелом
1/8.
II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права
и обавеза уговорних страна, закључи уговор са
Остојић (Бошка) Радом, Симатовић (Николе)
Младеном, Кончар рођ. Остојић Миленом, Срдић
рођ. Остојић Радмилом и Вујковић (Маринка)
Жељком, сви из Приједора, о преносу права својине
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: 01-022-138/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

187.
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
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(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина Града
Приједора на 7. сједници, одржаној 19.5.2021.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
ОДОБРАВА СЕ
продаја
непосредном
погодбом, по тржишној цијени, сувласничког дијела
Града Приједор, у сврху формирања грађевинске
парцеле за редовну употребу индивидуалног
стамбеног објекта, предложена од стране Ајдарић
Стеве, на сљедећи начин:
Град Приједор продаје свој сувласнички дио
на непокретности означеној са:
- к.ч.бр. 2833/1, у површини од 447 m2,
уписана у Лист непокретности број: 2715
к.о.Приједор 2, као сувласништво Града
Приједор са 83/447 дијела, Ајдарић Стеве са
182/447 дијела и Ајдарић Драгојле са
182/447 дијела.

Број: 9/21

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
76.
На основу члана 35. став 2. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број: 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и
58/19), 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) и Одлуке о усвајању буџета Града
Приједора за 2021. годину („Службени гласник
Града Приједора“, број 6/21), Градоначелник Града
Приједора, доноси
ПРАВИЛНИК
о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по
основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине
за пољопривредно земљиште у својини Републике
у 2021. години

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 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 купопродајни
уговор о продаји сувласничког дијела на земљишту
описаном у тачки 1. ове одлуке, по цијени од 5.385,
87 KM, утврђеној у Извјештају о процјени тржишне и
грађевинске вриједности некретнина, урађеним од
стране
овлаштеног
вјештака
грађевинскоархитектонске струке Тихомира Тимарца.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-139/21
Приједор
Датум: 19.5.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Правилником о кориштењу средстава од
наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у
својини Републике (у даљем тексту: Правилник)
утврђује
се
начин
кориштења
средстава
прикупљених по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у
својини Републике.
Буџетска средства утврђена Одлуком о
усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 6/21)
позиција 207 Поправка и побољшање плодности
земљишта,
пласираће
се
директно
пољопривредним
произвођачима,
физичким
лицима, предузетницима и правним лицима, који у
текућој години изврше улагања у набавку
минералних ђубрива и испуне услове овог
Правилника.
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Овим Правилником прописују се: поступци
за поврат новчаних средстава, услови које су
пољопривредни произвођачи, физичка лица,
предузетници и правна лица, обавезни испунити
при остваривању права
на поврат новчаних
средства за извршену набавку минералних ђубрива,
потребна документација, рок за подношење
захтјева, контрола и надзор код реализације
средстава.

Број: 9/21

Одјељење за пољопривреду и рурални
развој, након обраде захтјева, најкасније у року од
60 дана од дана истека рока за подношење захтјева,
доноси рјешење о захтјеву.
Исплата
подстицајних
средстава
корисницима се врши директним плаћањем на
текуће или жиро рачуне.
Право на одобравање поврата новчаних
средстава по овом Правилнику, може остварити
само један члан у оквиру једног домаћинства или
као физичко лице или регистровано пољопривредно
газдинство или предузетник/правно лице.

Члан 3.
Захтјев и документацију прописану овим
Правилником, за остваривање права на поврат
новчаних средства, подноси пољопривредни
произвођач, физичко лице, предузетник и/или
правно лице, у шалтер сали Градске управе
Приједор. Захтјев се таксира са 10,00 КМ градске
административне таксе, у складу са чланом 8.
Одлуке о градским административним таксама
(„Службени гласник Града Приједора“, број 8/21)
тарифни број 2.
Захтјев за остваривање поврата новчаних
средстава подноси се на прописаном обрасцу, који
је саставни дио Правилника и садржи следеће
податке: име и презиме, адресу становања или
сједиште фирме (за правна лица и предузетнике),
број телефона, ЈМБ, ЈИБ, БПГ (број пољопривредног
газдинства), врсту подстицаја на који се захтјев
односи, потпис или потпис и печат овлаштеног лица.
Уз захтјев се могу приложити фотокопије
тражених докумената, изузев:
 фактура и фискалних рачуна за извршена
улагања у набавку минералних ђубрива који се
прилажу у оригиналу или овјереној копији
издани на име купца/подносиоца захтјева.
Рачун или фактура издана на име
купца/подносиоца захтјева, за физичка лица
обавезно подразумијева и фискални рачун, а за
предузетнике и правна лица и доказ о уплати у
складу са обавезним пословањем путем жиро
рачуна.
Члан 4.
Комисија
именована
од
стране
градоначелника, утврђује испуњеност услова за
остваривање права на поврат новчаних средства по
сваком појединачном захтјеву.

Члан 5.
Право на одобравање поврата новчаних
средстава, по основу улагања у набавку минералних
ђубрива, имају пољопривредни произвођачи,
физичка лица, предузетници и/или правна лица,
који испуне следеће опште и посебе услове:
Општи услови које подносиоци захтјева
треба да испуне су следећи:
1) Да
обављају
пољопривредну
производњу на територији града
Приједора, на минималној површини од
0,5 ха обрадивог пољопривредног
земљишта,
2) Да у текућој години изврше улагања у
набавку минералног ђубрива
на
територији града Приједора у износу од
најмање 200,00 КМ,
3) Да су посједници или закупци
пољопривредног
земљишта
на
територији града Приједора, минималне
површине
од 0,5 ха обрадивог
пољопривредног земљишта,
4) Да благовремено поднесу захтјев.
Посебни услови које подносиоци захтјева
треба да испуне су следећи:
1) Пољопривредна газдинства
Да имају регистровано пољопривредно
газдинство у АПИФ-у, у текућој години.
2) Предузетници и/или правна лица
Да имају регистровану пољопривредну
дјелатност.
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Члан 6.
За остваривање права на новчана средства
по овом основу, уз захтјев је неопходно приложити
следећу општу документацију:
1) Доказ о извршеној набавци минералног
ђубрива – оригинал или овјерена копија
фактуре и фискалног рачуна, у износу од
најмање 200,00 КМ, издан на територији
града
Приједора,
на
име
купца/подносиоца захтјева;
2) Копију картице текућег/жиро рачуна.
Поред опште документације, физичка лица,
регистрована
пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица подносе следећу
посебну документацију:
1) Физичка лица
Посједовни лист или уговор о закупу
пољопривредног
земљишта
(уз
посједовни лист) са минималном
површином од 0,5 ха обрадивог
пољопривредног земљишта.
Уговор о закупу земљишта мора бити
закључен
прије
објављивања
Правилника у „Службеном гласнику
Града Приједора“.
2) Пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица
Потврду
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године.
Члан 7.
Максимални износ средства који може
остварити подносилац захтјева за текућу годину по
овом Правилнику износи:
1) за физичка лица....................... 500,00 КМ
2) за
регистрована
пољопривредна
газдинства.................................750,00 КМ
3) за
предузетнике
и
правна
лица........................................1.000,00 КМ.
Рок за подношење захтјева је 30.06.2021.
године.
Члан 8.
По истеку рока за пријем захтјева, Комисија
ће утврђивати испуњеност услова.
Предвиђен је поврат средстава у висини до
30% од висине износа рачуна за набавку минералног

Број: 9/21

ђубрива извршеног на територији града Приједора у
текућој години, а до 31.05.2021. године.
У складу са
расположивим буџетским
средствима, одредиће се износ средстава за сваког
појединачног подносиоца захтјева.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Комисија ће вршити периодичну посјету
корисника подстицајних средстава случајним
одабиром.
Износ одобрених средстава, по сваком
појединачном захтјеву, биће одобрен у складу са
буџетом Града Приједора за 2021. годину.
Инспекцијски надзор и контролу над
спровођењем овог Правилника врши Град
Приједор, Одсјек за инспекцијске послове путем
пољопривредне инспекције.
Пољопривредни произвођачи су дужни
обезбиједити услове за надзор и контролу.
Уколико корисник подстицаја оствари
новчани подстицај на основу нетачно наведених
података, дужан је да врати подстицајна средства
додјељена од стране Града Приједора, у року од 30
дана од дана доношења рјешења, којим надлежни
инспектор наложи кориснику враћање средстава.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 02-052-30/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

77.
На основу члана 22. Закона о пољопривреди
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06,
20/07, 86/07 и 71/09), 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) и Одлуке о усвајању буџета Града
Приједора за 2021. годину („Службени гласник
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Града Приједора“, број: 6/21), Градоначелник Града
Приједора, доноси
ПРАВИЛНИК
о условима и начину остваривања подстицаја
у пољопривредној производњи и руралном развоју
на територији града Приједора за 2021. годину
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о условима и начину
остваривања подстицаја у пољопривредној
производњи и подршци руралном развоју на
територији града Приједора за 2021. годину (у
даљем тексту: Правилник) прописују се услови које
су пољопривредни произвођачи, физичка лица,
предузетници и правна лица, обавезни испунити
при остваривању права на новчане подстицаје и
друге облике подршке, поступци за њихово
остваривање, врста, висина и начин исплате
подстицаја, потребна документација, рокови за
подношење захтјева, контрола и надзор приликом
остваривања подстицаја.
Члан 2.
Буџетска средства утврђена Одлуком о
усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 6/21)
позиција 199 Подстицај и развој у пољопривредној
производњи пласираће се кроз Мјере 1 и 2:
Мјера
1:
Директни
подстицаји
пољопривредним произвођачима за постојећу
производњу (узгој музних грла, узгој стеоних јуница,
узгој у систему крава-теле, узгој товне јунади, узгој
оваца и коза, узгој крмача и назимица, тов свиња,
узгој кока носиља, узгој бројлера, узгој пчела,
производња гљива, производња поврћа на
отвореном, производња пшенице и соје,
производња воћа, производња поврћа, јагода и
садног материјала цвијећа у затвореном простору и
набавка нове механизације)
Мјера 2: Подршка руралном развоју
1) Суфинансирање набавке сјемена за
прољетну сјетву кукуруза,
2) Суфинансирање набавке пластеника,
3) Подршка пчеларској производњи,
4) Остале подршке у оквиру руралног развоја,

Број: 9/21

а)
Подршка оснивању и раду
пољопривредних удружења и задруга,
б)
Подршка
одржавању
стручних
предавања, посјетама сајмова из области
пољопривреде и промоцији произвођача,
в) Подршка суфинансирању закупа тезги,
г) Подршка реализацији пројеката установа
и институција,
ђ) Подршка за ванредне потребе.
Члан 3.
Право на подстицајна средстава и друге
облике
подршке
имају
пољопривредни
произвођачи, физичка лица, предузетници и правна
лица, који испуне опште услове:
1. да
обављају
пољопривредну
производњу на територији града
Приједора,
2. да
су
уписани
у
Регистар
пољопривредних
газдинстава,
у
Агенцији за посредничке, информатичке
и финасијске услуге
(АПИФ), осим
физичких и правних лица како је
прописано члановима 18., 20.,25., 27., 29.
и 32. овог Правилника,
3. да благовремено поднесу захтјев за
подстицаје и
4. да испуне услове овог Правилника.
Члан 4.
Захтјев и документацију прописану овим
Правилником, за остваривање права на подстицајна
средстава и друге облике подршке, подноси
пољопривредни произвођач, физичко лице,
предузетник и/или правно лице, у шалтер сали
Градске управе Приједор. Захтјев се таксира са 10,00
КМ градске административне таксе, у складу са
чланом 8. Одлуке о градским административним
таксама („Службени гласник Града Приједора“, број
8/21) тарифни број 2.
Захтјев за остваривање подстицајних
средстава подноси се на прописаном обрасцу, који
је саставни дио Правилника и садржи следеће
податке: име и презиме, адресу становања или
сједиште фирме (за правна лица и предузетнике),
број телефона, ЈМБ, ЈИБ, БПГ (број пољопривредног
газдинства), врсту подстицаја на који се захтјев
односи, потпис или потпис и печат овлаштеног лица.
Уз захтјев се могу приложити фотокопије
тражених докумената, изузев:
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кућне листе и изјава овјерених од стране
надлежног органа Градске управе и
 фактура и фискалних рачуна који се прилажу у
оригиналу или овјереној копији издани на име
купца/подносиоца захтјева.
Рачун или фактура издана на име
купца/подносиоца захтјева, за физичка лица
обавезно подразумијева и фискални рачун, а за
предузетнике и правна лица и доказ о уплати у
складу са обавезним пословањем путем жиро
рачуна, са ставкама које су предмет подстицаја.
Ставке које нису предмет подстицаја, неће бити
узете у разматрање.
За набавке извршене у иностранству уз рачун
или фактуру подносилац захтјева доставља и доказ
о уплати на жиро рачун добављача.
Рокови за подношење захтјева утврђени су
за сваки подстицај и подршку појединачно. Захтјеви
поднесени након прописаних рокова неће се узети у
разматрање.
Комисија
именована
од
стране
градоначелника, утврђује испуњеност услова за
остваривање права на подстицајна средства по
сваком појединачном захтјеву, што констатује
записнички и фотодокументацијом, приликом
теренског обиласка.
Одјељење за пољопривреду и рурални
развој, након обраде захтјева и комисијског
прегледа, најкасније у року од 60 дана од дана
истека рока за подношење захтјева, доноси рјешење
о захтјеву.
Исплата
подстицајних
средстава
корисницима се врши директним плаћањем на
текуће или жиро рачуне.
Право на одобравање средстава, по једном
основу, може остварити само један члан у оквиру
једног домаћинства или као физичко лице или
регистровано пољопривредно газдинство или
предузетник/правно лице.
Члан 5.
Исплата подстицајних средстава утврдиће се
и исплатити по сваком појединачном захтјеву, у
складу са Планом кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју, који је саставни дио овог
Правилника.
Финансијска средства, предвиђена буџетом
и Планом кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју, уколико се укаже
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потреба, биће прерасподијељена са једне на другу
врсту подстицаја или подршке, у оквиру буџетске
ставке 199 Подстицај и развој у пољопривредној
производњи.
Члан 6.
Уколико Комисија приликом утврђивања
испуњености услова констатује да је подносилац у
захтјеву навео нетачне податке који се тичу
предмета подстицаја, или уколико Комисија
установи да се у засаду, пластенику или другој
производној површини, на коју се предмет
подстицаја односи, не проводе адекватне
агротехничке мјере, исто може бити основ за
одбијање захтјева.
Члан 7.
Исплата средстава по судским пресудама и
жалбама на рјешења овог Одјељења вршиће се
према Плану кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју.
МЈЕРА 1
Члан 8.
Директни подстицаји пољопривредним
произвођачима за постојећу производњу
Мјера под називом Директни подстицаји
пољопривредним произвођачима за постојећу
производњу,
намјењена је пољопривредним
произвођачима за постојећу производњу и то за:
узгој музних грла, узгој стеоних јуница, узгој у
систему крава-теле, узгој товне јунади, узгој оваца,
узгој крмача и назимица, тов свиња, узгој кока
носиља, узгој бројлера, узгој пчела, производња
гљива, производња поврћа на отвореном,
производња пшенице и соје, производња воћа,
производња поврћа, јагода и садног материјала
цвијећа у затвореном простору и набавку нове
механизације.
За особе женског пола или лица до 40 година
старости, износ подстицајних средстава увећава се
за 10% од оствареног износа подстицајних
средстава, с тим да укупан износ подстицајних
средстава за текућу годину не прелази прописана
максимална подстицајна средства по Мјери 1.
Уколико захтјев поднесе особа женског пола,
до 40 година старости, право на увећање од 10% од

461

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

оствареног
износа подстицајних
остварује само по једном основу.

средстава,

Максимална подстицајна средства по Мјери
1 за текућу годину износе:
1) за газдинства......................... 2.000,00 КМ,
2) за
предузетнике
и
правна
лица...................................... 4.000,00 КМ.
Члан 9.
Право на подстицајна средства за узгој
музних грла остварују пољопривредни произвођачи
који производе млијеко, а посједују најмање 5
музних грла, отељених у периоду од 01.01.2010.
године до 31.12.2019. године.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за свако обиљежено грло у
власништву;
3) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
4) Доказ о преданим количинама млијека,
из текуће године;
5) Копија картице текућег/жиро рачуна.
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3) Потврда о гравидности;
4) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
5) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе .................... до
100,00 КМ за једну јуницу.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 11.
Право на подстицајна средства за узгој у
систему узгоја крава-теле остварују пољопривредни
произвођачи, који имају минимално пет крава, код
којих је једини приход прираст телета.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за сваку краву
и теле у
власништву;
3) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
4) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе .....................до
100,00 КМ за једно грло.

Подстицајна средства износе................... до
100,00 КМ за једно музно грло.

Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.

Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.

Члан 12.

Члан 10.
Право на подстицајна средства за узгој
стеоних
јуница
остварују
пољопривредни
произвођачи, који одгоје најмање два женска грла у
току године, старости код прве оплодње од 14-20
мјесеци.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за свако обиљежено грло у
власништву;

Право на подстицајна средства за узгој товне
јунади, минималне старости 6 мјесеци, на дан
подношења захтјева, остварују пољопривредни
произвођачи који утове најмање четири грла у току
године. Подносиоци су дужни поднијети захтјев у
вријеме това, како би Комисија записнички
констатовала производњу. Захтјеви поднесени
након продаје, гдје Комисија није констатовала
производњу у току това, неће се узимати у
разматрање. Комисија је дужна да у року од 15 дана,
од дана подношења захтјева, изађе на терен и
записнички контатује тов.
Потребна документација:
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1) Потвра
о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Пасош за свако обиљежено грло у
власништву;
3) Важећа
потврда
о
проведеним
ветеринарским мјерама, издана од
стране надлежног ветеринара;
4) Копија картице текућег/жиро рачуна.

Подстицајна средства износе.................... до
100,00 КМ за једно товно грло.
Рок за подношење захтјева је 31.10.2021.
године.
Члан 13.
Право на подстицајна средства за узгој оваца
и/или коза остварују пољопривредни произвођачи,
под условом да њихово основно стадо броји
најмање педесет грла оваца и/или двадесет грла
коза.
У моменту изласка Комисије, стадо оваца
и/или коза мора да буде на територији града
Приједора.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Потврда надлежне ветеринарске службе
о проведеним ветеринарским мјерама
из текуће године;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе................. до
10,00 КМ за једно грло.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 14.
Право на подстицајна средства за узгој
приплодних крмача и назимица остварују
пољопривредни произвођачи чије основно стадо
броји најмање пет грла уматичених крмача и
назимица (заједно), минималне старости грла од
шест мјесеци на дан подношења захтјева.
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Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Признаница надлежне ветеринарске
службе о обиљежавању, са уписаним
идентификационим
бројевима
и
старошћу грла;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе.............. до
60,00 КМ за једну расплодну крмачу/назимицу.
Рок
за
30.09.2021.године.

подношење

захтјева

је

Члан 15.
Право на подстицајна средства за тов свиња,
минималне старости четири мјесеца, на дан
подношења захтјева, остварују пољопривредни
произвођачи који се баве производњом најмање
педесет товљеника у турнусу. Подносиоци су дужни
поднијети захтјев у вријеме това, како би Комисија
записнички констатовала производњу. Захтјеви
поднесени након продаје, гдје Комисија није
констатовала производњу у току това, неће се
узимати у разматрање. Комисија је дужна да у року
од 15 дана, од дана подношења захтјева, изађе на
терен и записнички контатује тов.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Признаница надлежне ветеринарске
службе о обиљежавању, са уписаним
идентификационим
бројевима
и
старости;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе......................до
30,00 КМ за једну товну свињу.
Рок за подношење захтјева је 31.10.2021.
године.
Члан 16.
Право на подстицајна средства за узгој кока
носиља остварују произвођачи који посједују
најмање 200 кока носиља у једном производном
турнусу.
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Потребна документација:
1) Потврда
о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Доказ о извршеној набавци кока носиља,
оригинал или овјерена копија фактуре са
фискалним рачуном издана на име
купца/подносиоца захтјева;
3) Увјерење о здравственом стању кока
носиља;
4) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе................... до
1,00 КМ по једној носиљи.
Рок за подношење захтјева је 30.11.2021.
године.
Члан 17.
Право на подстицајна средства за
производњу бројлера остварују произвођачи који
утове најмање 500 бројлера у једном производном
турнусу у властитом или изнајмљеном објекту.
Подносиоци су дужни поднијети захтјев у вријеме
това, како би Комисија записнички констатовала
производњу. Захтјеви поднесени након продаје,
гдје Комисија није констатовала производњу у току
това, неће се узимати у разматрање. Комисија је
дужна да у року од 15 дана, од дана подношења
захтјева, изађе на терен и записнички контатује тов.
Потребна документација:
1) Потврда
о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Увјерење о здравственом стању
бројлера;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства
износе..................................... до 0,20 КМ по једном
бројлеру.
Рок за подношење захтјева је 31.10.2021.
године.
Члан 18.
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односно пчелињих друштава, смјештених на
територији града Приједора и који су уписани у
Евиденцију пчелара и пчелињака у Републици
Српској. Захтјев у име чланова подноси Удружење
пчелара.
Потребна документација:
1) Списак пчелара корисника подстицаја са
унесеним
Јединственим
идентификационим бројем пчелињака;
2) Изјава одговорног лица удружења,
овјерена од стране удружења, о укупном
броју пчелињих друштава у власништву
чланова удружења;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе до 6,00 КМ за
једну кошницу/друштво.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 19.
Право на подстицајна средства за
произведене
и
продате
гљиве
остварују
пољопривредни произвођачи, који у текућој години
организују производњу од најмање 500 кг гљива,
ради даље продаје откупљивачима. Захтјев за
подстицајна средства се подноси једном у току
године, а у обзир се узимају све фактуре за
испоручени производ, настале у 2021. години.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Фактуре за испоручени производ,
потписане и овјерене од откупљивача;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе до 5% од
вриједности укупног новчаног износа испорученог
производа.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 20.

Право на подстицајна средства за
производњу и узгој пчела остварују чланови
удружења, који посједују најмање 15 кошница,

Право на подстицајна средства за
производњу поврћа на отвореном пољу, остварују
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пољопривредни произвођачи који производе једну
повртларску културу (без уговора о пословно
техничкој
сарадњи
са
откупљивачем)
на
минималној површини од 0,2 ха или 0,05 ха - за
производњу и пласман за познатог прерађивача( са
уговором о пословно техничкој сарадњи са
откупљивачем).
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године, осим за произвођаче који имају
производњу и пласман за познатог
прерађивача/организовану производњу
и откуп поврћа;
2) Уговор о пословно техничкој сарадњи са
откупљивачем (за произвођаче који
пласирају
производе
познатом
прерађивачу/откупљивачу);
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе.....................до
100,00 КМ за 0,1 ха површине.
Подстицајна средства за производњу и
пласман за познатог прерађивача/организовану
производњу
и
откуп
поврћа
износе............................................до 100,00 КМ за
0,05 ха површине.
Рок за подношење захтјева је 31.07.2021.
године
Члан 21.
Право на подстицајна средства за
производњу меркантилне пшенице и/или соје
остварују пољопривредни произвођачи, који обаве
сјетву у току 2021. године, на минималној сјетвеној
површини од 1 ха пшенице и/или 0,5 ха соје и који
су извршили улагање у набавку сјемена пшенице у
износу од најмање 150,00 КМ и/или сјемена соје у
износу од најмање 80,00 КМ.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године,
минималног
обрадивог
пољопривредног земљишта површине
од 1 ха и/или 0,5 ха;
2) Доказ о извршеној набавци сјемена
пшенице и/или соје – оригинал или
овјерена копија фактуре и фискалног
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рачуна, у износу од најмање 150,00 КМ
за сјеме пшенице и/или 80,00 КМ за
сјеме соје, издан на територији града
Приједора, на име купца/подносиоца
захтјева;
3) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе до 50%
вриједности од износа рачуна за купљено сјеме
пшенице и/или соје.
Рок за подношење захтјева је 30.11.2021.
године.
Члан 22.
Право на подстицајна средства за постојеће
интензивне засаде воћа остварују пољопривредни
произвођачи који обављају интензивну производњу
воћа на минималној површини од:
1) 1,0 ха интензивног засада једне воћне врсте
јабучастог или коштичавог воћа, старијег од 2
године;
2) 0,5 ха интензивног засада једне воћне врсте
језграстог воћа, старијег од 2 године;
3) 0,1 ха интензивног засада једне воћне врсте
јагодичастог и бобичастог воћа, те винове
лозе, старијег од 1 године.
Минималан број стабала/садница/чокота
воћа по хектару, неопходан за испуњавање услова
за подстицајна средства, приказан је у табели број
1.

Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Табела бр.1. Минималан број
стабала/садница/чокота воћа по хектару
Минималан број стабала,
Воћна врста
ком/ха
јагода
30000
малина
10000
винова лоза
3000
купина
2000
бобичасто воће
2000
јабука
1000
крушка
1000
шљива
800
вишња/трешња
800
љешник
500
орас
120
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Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе:
1) за засаде јабучастог, коштичавог и
језграстог воћа.................... до 400,00
КМ/ха и
2) за засаде јагодичастог и бобичастог
воћа и винову лозу........... до 150,00
КМ/дунуму.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Члан 23.
Под „пластеником“ се подразумјева објекат
вишегодишње намјене направљен од пластичне,
металне или дрвене конструкције, прекривен
вишегодишњом УВ пластичном фолијом, који
омогућава заштићени и контролисани узгој биљака.
Право на подстицајна средства за
производњу поврћа, јагода и садног материјала
цвијећа у затвореном простору остварују
пољопривредни произвођачи који имају засновану,
континуирану, производњу поврћа, јагода и садног
материјала цвијећа у заштићеном простору, на
минималној производној површини од 300 м².
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Подстицајна средства износе..........................
до 2,00 КМ /м2 пластеника.
Рок за подношење захтјева је 31.07.2021.
године.
Члан 24.
Право на подстицајна средства за набавку
пољопривредне
механизације
остварују
пољопривредни произвођачи који у периоду од
01.10.2020. године до 30.09.2021. године, личним
средствима изврше набавку нове механизације,
опреме за прераду пољопривредних производа,
пчеларске опреме и кошница.

Број: 9/21

Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Доказ о извршеној набавци – оригинал
или овјерена копија фактуре и фискалног
рачуна издана на име купца/подносиоца
захтјева;
3) Саобраћајна дозвола за пољопривредне
машине које подлијежу регистрацији;
4) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да пољопривредну машину и/или
опрему неће отуђити у периоду од 3
године;
5) Копија картице текућег/жиро рачуна.
Предмет подстицаја не могу бити: ракијски
котлови, тримери и вртне косилице.
Подстицајна средства износе до 30% од
вриједности купљене механизације и опреме.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
МЈЕРА 2
Подршка руралном развоју
Члан 25.
Суфинансирање набавке сјемена за прољетну
сјетву кукуруза
Суфинансирање
набавке
сјемена
за
прољетну
сјетву
кукуруза,
намјењено
је
пољопривредним произвођачима који испуне
следеће услове:
Општи услови које подносиоци захтјева
треба да испуне су следећи:
5) Да у текућој години изврше сјетву
кукуруза на територији града Приједора
на минималној површини обрадивог
пољопривредног земљишта од 0,5 ха;
6) Да су посједници или закупци
пољопривредног
земљишта
на
територији града Приједора, минималне
површине обрадивог пољопривредног
земљишта од 0,5 ха;
7) Да су на територији града Приједора
извршили набавку сјемена кукуруза у
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Број: 9/21

текућој години, а до 31.05.2021. године,
у износу од најмање 100,00 КМ.

Рок за подношење захтјева је 30.06.2021.
године.

Посебни услови које подносиоци захтјева
треба да испуне су следећи:
3) Да имају регистровано пољопривредно
газдинство
или
пољопривредну
дјелатност у АПИФ-у, у текућој години.

По истеку рока за пријем захтјева, Комисија
ће утврђивати испуњеност услова.
Рачун или фактура издана на име
купца/подносиоца захтјева, за физичка лица
обавезно подразумијева и фискални рачун, а за
предузетнике и правна лица и доказ о уплати у
складу са обавезним пословањем путем жиро
рачуна.
Предвиђен је поврат средстава у висини до
50% од висине износа рачуна за набавку сјемена
кукуруза извршеног на територији града Приједора
у текућој години, а до 31.05.2021. године.
У складу са Планом кориштења средстава за
директне подстицаје пољопривредне производње и
подршку руралном развоју, одредиће се износ
средстава за сваког појединачног подносиоца
захтјева.

За остваривање права на новчана средства
по овом основу, уз захтјев је неопходно приложити
следећу општу документацију:
3) Доказ о извршеној набавци сјемена
кукуруза – оригинал или овјерена копија
фактуре и фискалног рачуна, у износу од
најмање 100,00 КМ, издан на територији
града
Приједора,
на
име
купца/подносиоца захтјева;
4) Копију картице текућег/жиро рачуна.
Поред опште документације, физичка лица,
регистрована
пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица подносе следећу
посебну документацију:
3) Физичка лица
Посједовни лист или уговор о закупу
пољопривредног
земљишта
(уз
посједовни лист) са минималном
површином обрадивог пољопривредног
земљишта од 0,5 ха,
закључен
прије
објављивања
Правилника у „Службеном гласнику
Града Приједора“;
4) Пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица
Потврду
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
Максимални
износ
средства
за
суфинансирање набавке сјемена за прољетну сјетву
кукуруза, који може остварити подносилац захтјева
за текућу годину износи:
4) за
физичка
лица...............................
500,00 КМ
5) за
регистрована
пољопривредна
газдинства...................................................
750,00 КМ
6) за
предузетнике
и
правна
лица.......................................1.000,00 КМ.

Члан 26.
Суфинансирање набавке пластеника
Суфинансирање
набавке
пластеника
намијењено је пољопривредним произвођачима
који се баве пластеничком производњом поврћа и
цвијећа и предвиђа
набавку максимално 10
пластеника од 200 м2 са системом за наводњавање.
Подносиоци захтјева треба да испуне
следеће услове:
1. Да
су
уписани
у
Регистар
пољопривредних газдинстава у текућој
години;
2. Да
имају
постојећу
пластеничку
производњу минималне површине од
200 м2;
3. Да суфинансирају 50% од набавне цијене
пластеника;
4. Да не отуђе добијени пластеник у
периоду од 5 година.
За реализацију предвиђене су следеће
активности:
1) Подношење захтјева;
2) Утврђивање испуњености услова;
3) Теренски обилазак;
4) Бодовање
корисника
сходно
предвиђеној бодовној листи;
5) Одабир корисника;
6) Достављање рјешења подносиоцима
захтјева;
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7) Провођење
поступка
избора
најповољнијег понуђача;
8) Потписивање уговора са одабраним
понуђачем;
9) Уплата средстава у износу од 50% од
стране корисника, на рачун Града;
10) Потписивање уговора између корисника
и градоначелника;
11) Испорука и постављање пластеника са
пратећом опремом;
12) Уплата средстава на рачун одабраног
понуђача;
13) Периодично праћење
намјенског
кориштења пластеника.
Потребна документација:
1) Потврда
о
упису
у
Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да:
има
постојећу
пластеничку
производњу минималне површине од
200 м2, да ће суфинансирати 50% од
набавне цијене пластеника са системом
за наводњавање и да ће добијени
пластеник намјенски користити у
времену од најмање 5 година;
3) Кућна листа овјерена од стране
надлежног органа Градске управе;
4) У случају да није у претходном периоду
остварио право на набавку пластеника
од стране Града Приједор, подносилац
захтјева прилаже овјерену изјаву од
стране надлежног органа Градске
управе.
Бодовање подносилаца захтјева ће се
вршити на начин приказан у табели број 2.
Табела бр.2. Бодовни критеријуми
Р.б
1
2
3
4

Критеријуми
Пластеничка производња од 201300 м2
Пластеничка производња од 301500 м2
Пластеничка производња преко
500 м2
Није у претходном периоду
остварио право на набавку

Број
бодова
3
2
1
3

5

пластеника од стране
Приједора
Дјеца до 18 година

Број: 9/21
Града
1/дијете

Рок за подношење захтјева је 30.06.2021.
године.
Приликом бодовања критеријума под р.б.4
узимаће се у обзир евиденција о набавци
пластеника од стране Града Приједора и других
донатора, којом располаже ово Одјељење.
Уколико се у коначном збиру за више
подносилаца захтјева утврди исти број бодова,
предност у реализацији ће остварити подносилац
захтјева са мањом постојећом производном
површином под пластеницима.
Члан 27.
Подршка пчеларској производњи
Подршка
пчеларској
производњи
намијењена је пчеларима почетницима, који су
заинтересовани за ову производњу, а немају
претходно пчеларско искуство и предвиђа набавку
максимално 10 старт-ап пакета. Један пакет чини: 5
ЛР кошница, димилица и пчеларско одијело са
рукавицама.
Подносиоци захтјева треба да испуне
следеће услове:
1. Да живе у руралним подручјима Града
Приједора – према евиденцији коју води
Одсјек за мјесне заједнице Града Приједора;
2. Да
су
посједници
или
закупци
пољопривредног земљишта у руралним
подручјима Града Приједора, минималне
површине од 0,1 ха;
3. Да не посједују кошнице и немају искуства у
пчеларској производњи;
4. Да обавезно присуствују обуци за пчеларску
производњу, у организацији Одјељења за
пољопривреду и рурални развој и Удружења
пчелара и
5. Да не отуђе добијени пакет у периоду од 3
године.
За реализацију предвиђене су следеће
активности:
1. Подношење захтјева;
2. Утврђивање испуњености услова;
3. Теренски обилазак;
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4.

Ангажовање
стручног
предавача
и
одржавање обуке;
5. Одабир корисника;
6. Достављање
рјешења
подносиоцима
захтјева;
7. Провођење поступка избора најповољнијег
понуђача;
8. Потписивање уговора са одабраним
понуђачем;
9. Потписивање уговора између корисника и
градоначелника;
10. Испорука опреме;
11. Периодично праћење.
Потребна основна документација:
1. ЦИПС пријава пребивалишта из текуће
године,
2. Посједовни лист или уговор о закупу
земљишта (уз посједовни лист), минималне
површине пољопривредног земљишта од
0,1 ха, у руралном подручју
Града
Приједора,
3. Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе да
нема искуства у пчеларској производњи и да
додијељени пакет неће отуђити у периоду
од 3 године.
Додатна документација:
1. Увјерење о незапослености издано од
стране Бироа или Увјерење Пореске управе
да
није
пријављен/пријављена
у
Јединствени систем за регистрацију,
контролу и наплату доприноса РС,
2. Кућна листа овјерена од стране надлежног
органа Градске управе и
3. Доказ да подносилац захтјева припада
једној од категорија: породице погинулих и
несталих бораца и ратних војних инвалида
од I до VI категорије.
Табела бр.3. Бодовни критеријуми
Р.б
1
2
3
4

Критеријуми
Подносилац
захтјева
незапослена особа
Број чланова домаћинства
Доказ под тачком 3. додатне
документације
Подносилац захтјева особа млађа
од 35 година

Број
бодова

Број: 9/21

Рок за подношење захтјева је 30.06.2021.
године.
Уколико се у коначном збиру за више
подносилаца захтјева утврди исти број бодова,
предност у реализацији ће остварити млађи
подносилац захтјева.
Члан 28.
Остале подршке у оквиру руралног развоја
Остале подршке у оквиру руралног развоја
реализоваће се кроз различите врсте подршке на
следећи начин:
а) Подршка оснивању и раду удружења и
задруга,
б) Подршка одржавању стручних предавања
и
посјетама
сајмова
из
области
пољопривреде,
в) Подршка за суфинансирање закупа тезги,
г)
Подршка реализацији пројеката
установа и институција
д) Подршка за ванредне потребе.
Члан 29.
Подршка регистрацији и раду пољопривредних
удружења и задруга
1. Подршка регистрацији пољопривредних
удружења и задруга
Право на поврат уложених средстава у
износу од 100 % од трошкова насталих приликом
регистрације имају пољопривредна удружења и
задруге регистроване у 2021. години, на подручју
града Приједора.
Потребна документација:
1) Копија уплатнице,
2) Копија рјешења о регистрацији и
3) Копија жиро рачуна.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.

5
1/члану
2/доказ
2

2. Подршка
раду
пољопривредних
удружења и задруга
Пољопривредна удружења и задруге
регистроване на подручју града Приједора до
31.12.2020. године, имају право на поврат уложених
средстава, ако изврше улагања у текућој години у
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набавку опреме за пољопривредне сврхе, потребне
за обављање дјелатности из рјешења о
регистрацији.
Потребна документација:
1) Рјешење о регистрацији,
2) ЈИБ,
3) Позитиван биланс стања и успјеха за
претходну годину,
4) Оригинал или овјерена копија фактуре и
фискалног рачуна, издана на име
купца/подносиоца захтјева,
5) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да ће опрему користити у складу са
намјеном најмање 5 година и
6) Копија жиро рачуна.
Рок за подношење захтјева је 30.09.2021.
године.
Поврат средстава за наведене намјене
исплаћује се у износу до 50% од висине износа
рачуна за купљену опрему.
Максимални износ средстава који се у току
године одобрава једном удружењу за набавку
опреме је 1.000,00 КМ, а задрузи 3.000,00 КМ.
Члан 30.
Подршка одржавању стручних предавања,
посјетама сајмова из области пољопривреде и
промоцији произвођача
Одјељење за пољопривреду и рурални
развој Града Приједор, ће према потребама
пољопривредних произвођача или на захтјев
удружења или задруге са подручја града Приједора
организовати следеће:
а) стручна предавања еминентних стручњака
из различитих области пољопривредне
производње,
б) посјете сајмова из области пољопривреде
–трошкови превоза и
в) промоцију произвођача-организација
манифестација, израда промотивног материјала.
Рок за подношење захтјева је до 30.10.2021.
године.
Члан 31.
Подршка за суфинансирање закупа тезги

Број: 9/21

Право на подршку за суфинансирање закупа
тезги имају
пољопривредни произвођачи са
територије града Приједора, који су уписани у
Регистар газдинстава и продају своје производе на
„Градској тржници“ а.д. Приједор.
Град Приједор ће извршити поврат
средстава пољопривредним произвођачима у
износу до 50% плаћеног закупа тезги за период
јануар - октобар 2021. године, према рачунима
приложеним уз захтјев.
Подносилац захтјева може остварити
суфинасирање закупа једне тезге за цијели или дио
наведеног периода.
Потребна документација:
1) Потврда о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2) Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе
да он и чланови домаћинстава обављају
пољопривредну
производњу
на
властитом имању;
3) Рачуни за плаћену мјесечну закупнину,
назначени на име подносиоца захтјева,
за период јануар - октобар 2021. године;
4) Копија картице текућег рачуна.
Захтјеви се подносе од 01.10. до 31.10.2021.
године.
Члан 32.
Подршка реализацији пројеката установа и
институција
Град Приједор пружиће финансијску
подршку реализацији пројеката који се проводе на
територији града установама и институцијама, чији
је домен рада из области пољопривреде и руралног
развоја, у износу до 20% од вриједности пројекта.
На основу захтјева и приложеног пројекта
Комисија сачињава мишљење о реализацији
пројекта и доставља градоначелнику на сагласност.
Захтјеви се подносе до 31.10.2021. године.
Члан 33.
Подршка за ванредне потребе
Град Приједор пружиће у складу са
финансијским
могућностима,
подршку
за
ублажавање штете од мраза, настале на
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интензивним засадима воћа на територији града
Приједора.
Подршка ће бити пружена пољопривредним
произвођачима који испуне следеће услове:
1. Да су извршили упис у Регистар
пољопривредних газдинстава у текућој
години или ажурирали податке до момента
објаве Правилника у Службеном гласнику
Грда Приједора;
2. Да посједују интензиван засад једне воћне
врсте - шљива, трешња, вишња, крушка,
јабука или орах, у минималној површини од
0,5 ха и
3. Да је број стабала по јединици површине у
складу са прописаним бројем стабала из
члана 22. Табела 1.
Потребна документација:
1. Потврда о упису у Регистар
пољопривредних газдинстава из текуће
године;
2. Изјава подносиоца захтјева овјерена од
стране надлежног органа Градске управе да
посједује интензивни засад једне воћне
врсте - шљива, трешња, вишња, крушка,
јабука или орах, у минималној површини од
0,5 ха, са прописаним бројем стабала.
Рок за подношење захтјева је 18.06.2021.
године.
Градоначелник ће именовати посебну
Комисију за процјену штете, која ће по захтјевима
произвођача, изаћи на терен и процијенити насталу
штету, а износ одобрених средстава биће одобрен у
складу са процијењеном штетом и Планом
кориштења средстава за директне подстицаје
пољопривредним произвођачима и подршку
руралном развоју.
Извјештај о процјењеној штети Комисија
доставља градоначелнику.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Комисија ће вршити периодичну посјету
корисника подстицајних средстава случајним
одабиром.

Број: 9/21

Износ одобрених средстава, по сваком
појединачном захтјеву, биће одобрен у складу са
Планом кориштења средстава за директне
подстицаје пољопривредним произвођачима и
подршку руралном развоју.
Инспекцијски надзор и контролу над
спровођењем овог Правилника врши Град
Приједор, Одсјек за инспекцијске послове путем
пољопривредне,
ветеринарске
и
тржишне
инспекције.
Пољопривредни произвођачи су дужни
обезбиједити услове за надзор и контролу.
Уколико корисник подстицаја оствари
новчани подстицај на основу нетачно наведених
података или додијељену опрему не користи
намјенски или предмет подстицаја отуђи или да на
кориштење другом лицу супротно приложеној
изјави, дужан је да врати подстицајна средства
додјељена од стране Града Приједора, у року од 30
дана од дана доношења рјешења, којим надлежни
инспектор наложи кориснику враћање средстава.
Члан 35.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 02-052-29/21
Приједор,
Датум: 19.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.
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Број: 9/21

План кориштења средстава за директне подстицаје пољопривредним произвођачима и подршку руралном
развоју

Мјере

Бр.члана
7.

Мјера 1. Директни
подстицаји
пољ.произвођачима

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Мјера 2. Подршка
руралном развоју

24.
25.
26.
27.
29.
30.
31.
32.
33.

ВРСТА ПОДСТИЦАЈА
ИСПЛАТА СРЕДСТАВА ПО СУДСКИМ ПРЕСУДАМА И
ЖАЛБАМА
УЗГОЈ МУЗНИХ ГРЛА
УЗГОЈ СТЕОНИХ ЈУНИЦА
УЗГОЈ У СИСТЕМУ КРАВА- ТЕЛЕ
УЗГОЈ ТОВНЕ ЈУНАДИ
УЗГОЈ ОВАЦА И КОЗА
УЗГОЈ КРМАЧА И НАЗИМИЦА
ТОВ СВИЊА
УЗГОЈ КОКА НОСИЉА
УЗГОЈ БРОЈЛЕРА
УЗГОЈ ПЧЕЛА
ПРОИЗВОДЊА ГЉИВА
ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА НА ОТВОРЕНОМ
ПРОИЗВОДЊА ПШЕНИЦЕ И СОЈЕ
ПРОИЗВОДЊА ВОЋА
ПРОИЗВОДЊА ПОВРЋА И ЦВИЈЕЋА У ЗАТВОРЕНОМ
ПРОСТОРУ
НАБАВКА НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ СЈЕМЕНА КУКУРУЗА
СУФИНАСИРАЊЕ НАБАВКЕ ПЛАСТЕНИКА 200 м2
ПОДРШКА ПЧЕЛАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ
ПОДРШКА ОСНИВАЊУ И РАДУ УДРУЖЕЊА И ЗАДРУГА
ПОДРШКА ОДРЖАВАЊУ СТРУЧНИХ ПРЕДАВАЊА...
ПОДРШКА СУФИНАНСИРАЊУ ЗАКУПА ТЕЗГИ
ПОДРШКА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА
ПОДРШКА ЗА ВАНРЕДНЕ ПОТРЕБЕ

78.
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
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за израду, провођење и
праћење „Акционог плана Омладинске политике
Града Приједора за период 2021-2022. године“

ПЛАН
КОРИШТЕЊА
ЗА 2021, КМ
5.000,00
102.000,00
3.000,00
1.000,00
7.000,00
23.000,00
14.000,00
13.000,00
4.000,00
4.000,00
33.000,00
4.000,00
18.000,00
10.000,00
47.000,00
62.000,00
60.000,00
80.000,00
30.000,00
6.000,00
10.000,00
9.000,00
10.000,00
25.000,00
70.000,00
650.000,00

Члан 1.
Именују се чланови Радне групе за израду,
провођење
и
праћење
„Акционог
плана
Омладинске политике Града Приједора за период
2021-2022. године“ у сљедећем саставу:
1. Драган Вученовић – предсједник (Градска
управа Приједор, Одјељење за друштвене
дјелатности),
2. Саша Бурсаћ – члан (Комисија за младе при
Скупштини Града Приједора),
3. Огњен Вукојевић – члан (испред Пројекта
„Побољшање политичког и грађанског
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лидерства младих у Приједору“ – Кампања
за Омладинску политику града Приједора),
Слободанка Радић – члан (испред Пројекта
„Побољшање политичког и грађанског
лидерства младих у Приједору“ – Кампања
за Омладинску политику града Приједора),
Јелена Пачариз – члан (испред Пројекта
„Побољшање политичког и грађанског
лидерства младих у Приједору“ – Кампања
за Омладинску политику града Приједора),
Срђан Шобот – члан (Предсједник
Омладинског савјета Приједор),
Игор Милетић – члан (Предсједник
Скупштине Омладинског савјета Приједор).

Члан 2.
Задатак чланова Радне групе је израда, провођење
и праћење „Акционог плана Омладинске политике
Града Приједора за период 2021-2022. године“.
Члан 3.
Комисија ће се састајати по указаној потреби а
најмање два пута годишње.
Члан 4.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 02-111-139/21
Приједор,
Датум: 14.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

79.
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), а у складу са чланом 21.став
1. Правилника о начину и поступку реализације
пројеката
водоводне
и
канализационе
инфраструктуре у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 116/12),
Градоначелник Града Приједор, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о формирању Градског тима за имплементацију
пројеката (ПИТ)

Број: 9/21

I
Формира се Градски тим за имплементацију
пројеката у граду Приједору који се финансирају
кредитним средствима Европске инвестиционе
банке – ЕИБ, у сљедећем саставу:
1. Представници Одјељења за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско – стамбене послове:
Рајка Здјелар дипл.инж грађ., Васиљ
Стојановић дипл.инж арх., Бошко Стојанчић
дипл.инж.грађ. и Младен Мартић грађ.тех.
2. Представник
Стручне
служба
Градоначелника: Дијана Стојић дипл.правник
3. Представник Одјељење за финансије:
Биљана Пауковић дипл.економиста
4. Представник Одјељења за просторно
уређење: Николина Шарић дипл.правник
5. Представник Одсјека за јавне набавке:
Хаснија Скопљак дипл.правник
6. Представник „Водовод“ а.д.Приједор: Драган
Стаменић дипл.инж.грађ., Никола Краљ
дипл.инж.грађ.
7. Представник Агенција Преда: Александар
Дрљача дипл.економиста
8. Представник Завод за иградњу града
Приједор: Тихомир Тимарац дипл.инж.грађ.
II
Задаци и надлежности Градског тима за
имплементацију
пројеката
дефинисани
су
Правилником о начину и поступку реализације
пројеката водоводне и канализационе мреже
инфраструктуре у Републици Српској („Службени
гласник Републике Српске“, број 116/12).
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику Града
Приједор“, а Рјешење број : 02-370-455/10 од
17.12.2012. године, ставља се ван снаге.

Број: 02-111-140/21
Приједор,
Датум: 14.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.
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Број: 9/21

80.

81.

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 и тачке 4. Јавног позива Министарства
рада и борачко инвалидске заштите број: 16-03/2.156-266/21 од 30.03.2021.године, Градоначелник
града Приједо, доноси

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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање
листе за додјелу новчане помоћи незапосленим
борцима од прве до пете категорије
I
Именује се Комисија за утврђивање листе
подносиоца захтјева за додјелу новчане помоћи
незапосленим борцима од прве до пете категорије
млађим од 60 година у саставу:
1. Бранкица Трамошљанин, предсједник,
2. Саша Обрадовић, замјеник
предсједника,
3. Томислав Којић, члан и
4. Радован Микановић, члан.
II
Задатак Комисије из тачке 1. овог Рјешења је
да након разматрања захтјева и достављене
документације, изјављених на Јавни позив
Министарства рада и борачко инвалидске заштите
број: 16-03/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године ,
утврди листу подносиоца захтјева који испуњавају
услове за добијање новчане помоћи и листу
подносиоца захтјева чији су захтјеви непотпуни,
неблаговремени или неосновани , које ће објавити
на огласној табли и Wеб страници града.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, и исто ће бити објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор”.
Број: 02-111-135/21
Приједор,
Датум: 4.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ
Координацији социјално-хуманитарних
организација града Приједор
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-41/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

82.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора

ПОХВАЛУ
Ловачком удружењу „Мраковица“
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II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 9/21
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ

I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ

Број: 02-134-39/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

Мјештанима Јелићке
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.

83.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ
Милану Пилиповићу
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-37/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-36/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

85.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ

84.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси

Омладинском савјету Приједор
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
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III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 9/21

I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ

Број: 02-134-42/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

ОШ „Петар Кочић“
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.

86.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси

III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-34/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
88.
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ

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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси

ОО „Чувари Сане“
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-35/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

87.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ
Планинарском друштву „Клековача“
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-40/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.
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89.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ

I Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ПОХВАЛУ
Спортском клубу „ЏУДО клуб“ Приједор
II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-38/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

Број: 9/21

II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-32/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

91.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Организацији USAID-BiH

90.
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) те приједлога Комисије за награде и
признања, Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I - Поводом 16. маја Дана града Приједора,
Градоначелник града Приједора додјељује јавно
признање Града Приједора
ЗАХВАЛНИЦУ
Удружењу грађана „Оптимисти“

II - О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у
„Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 02-134-33/21
Приједор,
Датум: 6.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.
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Број: 9/21

САДРЖАЈ
Број акта
162.

Страна
Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу буџета Града Приједора за период јануар децембар 2020. године
Закључак, број: 01-022-124/21

428.

Одлука о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих
бораца и умрлих ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске
Закључак, број: 01-022-126/21

429.

Одлука о доношењу Зонинг плана радне зоне на потезу жељезничка станица, Топлана
и ТС Приједор 1
Рјешење о именовању Савјета за израду Измјене дијела Допуне Регулационог плана
централне зоне Приједора са споменичким комплексом - II Фаза
Одлука о обављању посебног превоза туристичким возићем на подручју града Приједор

437.

440.

170.

Одлука о располагању непокретностима у својини Града Приједора, под посебним
условима, ради реализације инвестиционих пројеката на територији Града Приједор
- Правилник о начину врjедновања и оцјене инвестиционих пројеката у циљу давања на
располагање непокретности у својини Града Приједор, под посебним условима, ради
реализације инвестиционих пројеката на територији града Приједора
Рјешење о разрјешењу Градске изборне комисије Приједор

171.

Одлука о расписивању Јавног огласа за именовање Градске изборне комисије Приједор

447.

- Јавни оглас за именовање седам (7) чланова Градске изборне комисије Приједор

448.

Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка именовања чланова Градске
изборне комисије Приједор
Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове
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“
Закључак о изражавању интереса за учешће у Пројекту МЕГ

449.

Закључак о усвајању Извјештаја о спровођењу Акционог плана превенције крвичних дјела
почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједор за 2017-2021. годину за
2020. годину

452.

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

428.

437.

438.
439.

444.

447.

450.
450.
451.
451.
451.
452.
452.
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Број: 9/21

Закључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Градска тржница“ Приједор у 2020.
години
Закључак о усвајању Извјештаја о пословању АД „Водовод“ Приједор у 2020. години

453.

183.

Закључак о усвајању Извјештаја о пословању ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор за
2020. годину
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ

453.

184.

Одлука о преносу права својине без накнаде - Травица Ирена и Слачала Бојан

454.

185.

Одлука о преносу права посједа и права својине без накнаде - „МБ Модул“ д.о.о Приједор

454.

186.

Одлука о преносу права својине без накнаде - Остојић Раде

455.

187.

Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе- Ајдарић Стево

455.

182.

453.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
76.

Правилник о кориштењу средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за пољопривредно
земљиште у својини Републике у 2021. години
Правилник о условима и начину остваривања подстицаја у пољопривредној производњи
и руралном развоју на територији града Приједора за 2021. годину
Рјешење о именовању Радне групе за израду, провођење и праћење „Акционог плана
Омладинске политике Града Приједора за период 2021-2022. године“
Рјешење о формирању Градског тима за имплементацију пројеката (ПИТ)

456.

473.

82.

Рјешење о именовању Комисије за утврђивање листе за додјелу новчане помоћи
незапосленим борцима од прве до пете категорије
Одлуку о додјели Похвале - Координацији социјално-хуманитарних организација града
Приједор
Одлуку о додјели Похвале - Ловачком удружењу „Мраковица“

83.

Одлуку о додјели Похвале - Милану Пилиповићу

474.

84.

Одлуку о додјели Похвале - Мјештанима Јелићке

474.

85.

Одлуку о додјели Похвале - Омладинском савјету Приједор

474.

86.

Одлуку о додјели Похвале - ОО „Чувари Сане“

475.

87.

Одлуку о додјели Похвале - ОШ „Петар Кочић“

475.

88.

Одлуку о додјели Похвале - Планинарском друштву „Клековача“

475.

89.

Одлука о додјели Похвале - Спортском клубу „ЏУДО клуб“ Приједор

476.

90.

Одлуку о додјели Захвалнице - Удружењу грађана „Оптимисти“

476.

91.

Одлуку о додјели Захвалнице - Организацији USAID-BiH

476.

77.
78.
79.
80.
81.

-О-

458.
471.
472.

473.
473.

479

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 9/21

"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. Wеб адреса: www.приједорград.орг

