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246.

247.

На основу члана 40.Статута града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17) и
члана 14. Пословника Скупштине Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 2/18 и
2/20), Скупштина Града Приједор је на 10.сједници,
одржаној 25.8.2021. године, донијела

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 10. сједници, одржаној
25.8.2021. године, донијела

РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборнику у
Скупштини града Приједора
I
Верификује се мандат одборнику Скупштине града
Приједор, Младену Кулунџији ПДП – Партија
демократског
прогреса
умјесто
одборника
Далибора Грабежа који је поднио оставку.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику Града
Приједора".
Број: 01-111-253/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

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.
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-111-254/21
Приједор
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

248.
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
10. сједници, одржаној 25.8.2021. 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: 01-111-255/21
Приједор
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 15/21

249.
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 10. сједници одржаној дана
25.8.2021.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: 01-111-256/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

250.
На основу члана 4. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
41/03),члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/18 и 2/20) Скупштина града
Приједора је на 10. сједници одржаној дана
25.8.2021.године , донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању вршиоца дужности директора Јавне
установе „Центар за социјални рад“ Приједор
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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: 01-111-257/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

251.
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 10. сједници одржаној дана
25.8.2021.године, донијела
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: 01-111-258/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 15/21

252.
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 10. сједници одржаној дана
25.8.2021.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: 01-111-259/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

253.
На основу члана 157. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), и члана 39. и 59.
Статута Града Приједора („Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 143. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), Скупштина града је на
10. сједници одржаној дана 25.8.2021. године,
донијела
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата предсједника Одбора за
жалбе града Приједора
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1. Панић Пантелији престаје мандат у Обору за
жалбе града Приједор.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједор“.
Број: 01-111-260/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

Број: 15/21

255.
На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
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 је на 10.
сједници одржаној дана 25.8.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Зонинг
плана подручја посебне намјене „Тукови –
Матарушко поље“

254.
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 доношењу Регулационог плана
дијела централног подручја Приједора између
десне обале Сане и дијелова улица Краља Петра И
Ослободиоца, Радничке и Српских великана – Радни
назив „Сана Б-1“, Скупштина града Приједора је на
10. сједници, одржаној 25.8.2021. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Обавезује се Одјељење за просторно
уређење да припреми нову Одлуку о
приступању израде и измјене Регулационог
плана
дијела
централног
подручја
Приједора између десне обале Сане и
дијелова улица Краља Петра I Ослободиоца,
Радничке и Српских великана – Радни назив
„Сана Б-1“ са истим или измјењеним
обухватом.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-194/21
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 25.8.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р.

I
Образује се Савјет за израду Зонинг плана
подручја посебне намјене „Тукови – Матарушко
поље“
II
У Савјет се именују:
1. Васиљ Стојановић, дипл.инж.арх.
2. Славен Лајић, дипл.инж.грађ.
3. Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
4. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове
5. Горан Кецман, Одјељење за пољопривреду и
рурални развој
6. Драган Стаменић, „Водовод“ а.д. Приједор
7. Ненад Грцић, Подручна канцеларија за
подслив ријеке Уне - Приједор
8. Митхат Мусић, Одсјек за мјесне заједнице
9. Раде Шурлан, представник Канцеларије Тукови
10. Амра Мујџић, представник Канцеларије
Хамбарине
11. Хамулић Садета, представник МЗ Хамбарине
12. Црљенковић Мерима, представник МЗ
Раковчани
13. Карагић Сеад, представник МЗ Ризвановићи
14. Кадирић Сутко, представник МЗ Бишћани
15. Александар Гајић, одборник
16. Игор Јаворић, одборник
17. Мирсад Дуратовић, одборник

585

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

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).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-111-261/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

256.
На основу члана 26. Закона о трговини
(„Службени гласник РС“ број: 105/19), члана 13.
Закона о занатско - предузетничкој дјелатности
(„Службени гласник РС“,
број : 117/11, 121/12,
67/13, 44/16 и 84/19), члана 39. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број :
97/16 и 36/19), члана 39. став 2. Статута града
Приједора („Службени гласник града Приједора“,
број: 12/17), те члана 137. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/18) Скупштина града Приједора
је на 10. сједници одржаној дана 25.8. године,
донијела
ОДЛУКА
о измјени и допуни Одлуке о одређивању
радног времена правним лицима и
предузетницима који обављају трговачку, занатску
и услужну дјелатност на подручју града Приједора
Члан 1.
У Одлуци о одређивању радног времена
правним лицима и предузетницима који обављају
трговачку, занатску и услужну
дјелатност на
подручју града Приједора („Службени гласник града
Приједора“ број: 14/19) у члану 1. додаје се став (2)
који гласи:
„Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца,
одређује се пијачним редом, који доноси трговац
који пружа услуге тржнице на мало, односно пијаце
и на који сагласност даје надлежни орган локалне
самоуправе.“

Број: 15/21

Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
„Изузетно од одредби члана 4. у времену од
00,00 до 24,00 часа, радним даном и недјељом могу
да раде:
-

субјекти који обављају дјелатност
производње и продаје хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача, с тим да је у
времену од 00,00 до 06,00 часова
дозвољена само шалтерска продаја,
апотеке,
бензинске пумпне станице и плинске
пумпне станице и продавнице на
бензинским пумпним и плинским
станицама,
драгстори ( према члану 45. Закона о
трговини „Службени гласник РС“ број:
105/19 )
трговачке радње које се налазе у склопу
станичних објеката.“

-

-

-

Члан 3.
Члан 6. мијења се и гласи:
„Нерадним даном, односно недјељом од 08,00 до
13,00 часова, могу да раде:


правна лица и предузетници који
обављају трговинску, занатску и услужну
дјелатност осим субјеката из члана 5. ове
Одлуке, који раде у времену како је
одређено тим чланом.

Члан 4.
Члан 7. се мијења и гласи:
„На дан републичког празника који се не
ради један дан, субјекти обухваћени овом Одлуком
- не раде. Изузетно, могу да раде:
-

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

У времену од 08,00 до 13,00 часова
цвјећаре, продавнице погребне и
припадајуће опреме.

За вријеме републичког празника који се не
ради два дана, други дан, осим субјеката из
претходног става могу да раде и субјекти побројани
у члану 6. у времену како је одређено тим чланом.
У случају да други дан републичког празника
пада у недељу и преноси се у складу са Законом о
празницима РС, на понедељак, могу да раде све
трговине из претходног става и то у времену како је
назначено истим“.
Члан 5.
У члану 8. текст „Одјељењу за привреду и
пољопривреду“ се мијења и гласи „Одјељењу за
привреду и предузетништво“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града
Приједора.

Број: 01-022-188/21
Приједор,
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ

I
Д а ј е с е сагласност на замјену некретнина
- грађевинског земљишта, између Града Приједор и
Марић Даниела из Приједора, ради регулисања
имовинско-правних односа у сврху привођења
земљишта трајној намјени, односно формирања
грађевинске парцеле у складу са планском
документацијом, који уговор ће се закључити на
следећи начин:
1.Уговарач Град Приједор даје Марић Даниелу
сљедећу непокретност:
Према подацима катастарског операта земљишта,
означено као:
-

На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19),
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 Приједора је на 10. сједници,
одржаној 25.8.2021. године, донијела
ОДЛУКУ
о замјени непокретности

к.ч.број: 2020/3, Ул.Е.Миџића, дворишта, у
површини од 67 m2, уписана у посједовни
лист број: 3039/353 к.о.Приједор 1 као
посјед Града Приједор са 1/1 дијела.

Према
подацима
земљишне
књиге
земљиште означено као :
к.ч.бр.
12/601,
Ул.Е.Миџића,
Јавна
површина, у површини од 67 m2, уписана у
земљишнокњижни уложак број: 796 К.О. СП
Приједор, као власништво Града Приједор са
1/1 дијела.
2.Уговарач Марић Даниел из Приједора даје Граду
Приједор сљедећу непокретност:
Према подацима катастарског операта земљишта,
означено као:
-

257.

Број: 15/21

к.ч.бр.5712/18, Е Миџића, улица, у површини
од 91 m2, уписана у Посједовни лист број:
5836/2 к.о. Приједор 1, као посјед Марић
Даниелa са 1/1 дијела.

Према
подацима
земљишне
књиге
земљиште означено као :
к.ч.бр. 12/806, Ул.Е Миџића, Градилиште у
површини од 91 m2, уписана у
земљишнокњижни уложак број: 1427 К.О. СП
Приједор, као власништво Марић Даниела
са 1/1 дијела.
II
Д а ј е с е сагласност Градоначелнику Града
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права
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и обавеза уговорних страна, закључи уговор о
замјени непокретности са Марић Даниелом из
Приједора, уз обавезу плаћања разлике у
вриједности некретнина, утврђеној у налазу и
мишљењу вјештака грађевинске струке Тихомира
Тимарца и иста износи 2. 386, 63 КМ у корист Марић
Даниела.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику Града
Приједора».
Број: 01-022-189/21
Приједор
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

258.
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16,36/19 и 61/21), члана 39. Статута
Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника
Скупштине Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 348.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19), Скупштина Града Приједора је на 10.
сједници одржаној 25.8.2021. године, донијела
ОДЛУКУ
о продаји земљишта путем непосредне погодбе
I
ОДОБРАВА СЕ
продаја
непосредном
погодбом, по тржишној цијени, у сврху
комплетирања грађевинске парцеле, предложена
од стране „ММС Промет“ д.о.о. Међувође, и то
земљишта означеног као:
-

к.ч. бр. 1985/1, Ул. Мире Цикоте,
градилиште, у површини од 64 m2, уписана у
ПЛ бр. 3039/349 К.О. Приједор 1 као посјед
Града Приједор са дијелом 1/1.

II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједора да, у циљу регулисања међусобних права

Број: 15/21

и обавеза
уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни
уговор са привредним друштвом „ММС Промет“
д.о.о. Међувође о продаји земљишта описаног у
тачки I ове Oдлуке, по цијени од 9.217,92 КМ,
утврђеној у Процјени тржишне вриједности
некретнине вјештака грађевинско-архитектонске
струке Тимарац Тихомира од 4. 8. 2021. године.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-190/21
Приједор
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

259.
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута
Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника
Скупштине Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 348.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19), Скупштина Града Приједор је на 10.
сједници одржаној 25.8.2021. године, донијела
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
ОДОБРАВА СЕ
продаја
непосредном
погодбом, по тржишној цијени, у сврху формирања
грађевинске парцеле за редовну употребу објекта,
предложена од стране Кадић Елведина из
Приједора, Бишћани бб, и то грађевинског
земљишта које је, према подацима катастарског
операта, означено као:
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к.ч. бр. 1267/3, Пут, некатегорисани пут, у
површини од 9 m2, уписана у ПЛ бр. 545/8
К.О. Бишћани као посјед Града Приједор са
дијелом 1/1.
II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права
и обавеза
уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни
уговор са Кадић Елведином из Приједора, Бишћани
бб, о продаји земљишта описаног у тачки I ове
Oдлуке, по цијени од 190,08 КМ, утврђеној у
Процјени
тренутне
тржишне
вриједности
некретнине од 09.08.2021. године, урађеној од
стране
овлаштеног
вјештака
грађевинскоархитектонске струке.
-

Број: 15/21

грађевинске парцеле за редовну употребу објекта,
предложена од стране Кадић Алена из Приједора,
Бишћани бб, и то грађевинског земљишта које је,
према подацима катастарског операта, означено
као:

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

к.ч. бр. 1267/2, Пут, некатегорисани пут, у
површини од 38 m2, уписана у ПЛ бр. 545/8
К.О. Бишћани као посјед Града Приједор са
дијелом 1/1.
II
ДАЈЕ СЕ сагласност Градоначелнику Града
Приједор да, у циљу регулисања међусобних права
и обавеза
уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број 124/08,
58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), закључи купопродајни
уговор са Кадић Аленом из Приједора, Бишћани бб,
о продаји земљишта описаног у тачки I ове Oдлуке,
по цијени од 818,90 КМ, утврђеној у Процјени
тренутне тржишне вриједности некретнине од
09.08.2021. године, урађеној од стране овлаштеног
вјештака грађевинско-архитектонске струке.

Број: 01-022-191/21
Приједор
Датум: 25.8.2021. године

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

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

260.
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута
Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника
Скупштине Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 348.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15
и 107/19), Скупштина Града Приједор је на 10.
сједници одржаној 25.8.2021. године, донијела
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
ОДОБРАВА СЕ
продаја
непосредном
погодбом, по тржишној цијени, у сврху формирања

-

Број: 01-022-192/21
Приједор
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

261.
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39.
Статута Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17), члана 135. и 137.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20), као и
чланова 286. и 348а. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11, 60/15 и 107/19), Скупштина
Града Приједор је на 10. сједници одржаној
25.8.2021. године, донијела
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ОДЛУКУ
о оснивању права грађења
I
О д о б р а в а с е оснивање права грађења, у корист
Вукадиновић (Јове) Душана, који је, на основу
Одлуке о додјели грађевинског земљишта без
накнаде ради изградње индивидуалног стамбеног
објекта број: 70/01 од 01.08.2001. године, као
радник ОДП Фабрика целулозе и папира „Целпак“
п.о. Приједор, добио земљиште од ОДП Фабрика
целулозе и папира „Целпак“ п.о. Приједор.
Оснивање права грађења односи се на непокретност
означену као:
-

к.ч. бр. 41/22, Градилиште, у површини од
442 m², уписана у ЗК ул. бр. 9358 К.О. СП
Приједор као својина Града Приједор са
дијелом 1/1.

По новом премјеру непокретност је означена као:
-

к.ч. бр. 2985/8, Алеја Козарског одреда,
двориште, уписана у ПЛ бр. 3039/351 К.О.
Приједор 1 као посјед Града Приједор са
дијелом 1/1.

II
Даје се сагласност Градоначелнику Града Приједор
да, у циљу регулисања међусобних права и обавеза
уговорних страна, у складу са одредбама члана 286.
и 348а. Закона о стварним правима закључи Уговор
о оснивању права грађења у корист Вукадиновић
(Јове) Душана, у складу са одредбама из тачке I ове
Одлуке.
III
Право грађења се оснива без накнаде, на временски
период од 100 година, рачунајући од дана
закључивања Уговора о оснивању права грађења.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-193/21
Приједор
Датум: 25.8.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 15/21

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

111.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута града
Приједор ("Службени гласник града Приједор", број:
12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 36.666,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2021. години, како слиједи:
- износ од 24.444,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 12.222,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора, потрошачка јединица
00740123, економски код 415200 – Грантови у
земљи -Учешће у финансирању АД Козарског
вјесника, број позиције 23, на жиро рачун број:555100-00449159-15, отворен код Нове банке, ЈИБ:
4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење
за финансије и иста ће бити објављена у "Службеном
гласнику града Приједор".

Број: 02-40-5296/21
Приједор,
Датум: 26.07.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

112.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута града
Приједор ("Службени гласник града Приједор", број:
12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси
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1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 36.666,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2021. години, како слиједи:
- износ од 24.444,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 12.222,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.

Члан 1.
Именује се Комисија за утврђивање
приједлога одлуке о захтјевима за додјелу новчане
помоћи корисницима права из Одлуке о допунским
правима бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца и умрлих ратних војних
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске ("Службени гласник Града Приједор", број
9/21), у саставу како слиједи:

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора, потрошачка јединица
00740123, економски код 415200 – Грантови у
земљи -Учешће у финансирању АД Козарског
вјесника, број позиције 23, на жиро рачун број:555100-00449159-15, отворен код Нове банке, ЈИБ:
4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење
за финансије и иста ће бити објављена у "Службеном
гласнику града Приједор".

Број: 02-40-5713/21
Приједор,
Датум: 25.08.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

113.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града
Приједор ("Службени гласник Града Приједор",
број: 12/17) и члана 25. став 3. Одлуке о допунским
правима бораца, ратних војних инвалида и
породица погинулих бораца и умрлих ратних војних
инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике
Српске ("Службени гласник Града Приједор", број:
9/21), Градоначелник Града Приједор, доноси

ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРИЈЕДЛОГА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВИМА ЗА ДОДЈЕЛУ
НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

Број: 15/21

1. Калинић Драшко......................... предсједник,
Обрадовић Саша....... замјеник предсједника,
2. Прељић Раденко...................................... члан,
Савић Миланко....................... замјеник члана,
3. Карлица Здравка................................... члан и
Томић Зора.............................. замјеник члана.
Члан 2.
Задатак Комисије из члана 1. ове одлуке је да
поступа по захтјевима за додјелу новчане помоћи
корисницима права у складу са Одлуком о
допунским правима бораца, ратних војних инвалида
и породица погинулих бораца и умрлих ратних
војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске и приједлог одлуке о захтјеву
доставља на доношење начелнику Одјељења за
борачко-инвалидску заштиту Приједор.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
биће објављена у "Службеном гласнику Града
Приједор".
Број: 02-111-206/21
Приједор,
Датум: 17.06.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

114.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), члана 53. Закона о омладинском
организовању („Службени гласник Републике
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Српске“, број: 98/04, 119/08 и 1/12), а у вези са
Омладинском политиком
Града Приједора за
период 2018-2022. годинa, Градоначелник, доноси

ОДЛУКУ
О ПОДРШЦИ ИЗВРСНОСТИ
МЛАДИХ ТАЛЕНАТА ГРАДА ПРИЈЕДОР

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
I
Овом одлуком даје се подршка изврсности
младих талената од стране Града Приједор
( у даљем тексту: Град), ближе се уређује начин,
мјерила и критеријуми за подршку младим
талентима за показане изванредне резултате у
свим областима омладинског и професионалног
дјеловања.
II
Град
ће пружити подршку и помоћ
изврсности младих талената, на сљедећи начин:
- јавним промовисањем изврсности младих
талената, путем штампаних и електронских
медија,
- промовисањем
путем самостојећих
рекламних паноа и огласне табле Града,
- додјелом посебних плакета и признања,
која се уручују једном годишње,
- одобравањем новчаних средстава за
изврсност младих талената и
- анимирањем друштвено одговорних
субјеката за подршку изврсности младих талената.

Број: 15/21

А-У ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА, на основу:
1. оствареног успјеха у области образовања у
претходној школској години;
2. награда освојених на републичким,
међународним такмичењима и олимпијадама
знања у виду првог, другог или трећег мјеста у
индивидуалној или екипној категорији, уколико су
републичка утврђена календаром такмичења
ресорног министарства, а међународна такмичења
и олимпијаде одговарају наставним предметима;
3. других изузетних резултата постигнутих на
такмичењима различитог карактера и
4. изузетних пројеката појединаца или других
подносилаца;
Б-У ОБЛАСТИ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА, на
основу:
1. остварених резултата у научном или
технолошком развоју, односно за верификовани
проналазак или патент у претходној години;
2.награда освојених на републичким,
међународним и свјетским надметањима у области
науке
и технологије;
3. других изузетних резултата постигнутих на
такмичењима различитог карактера;
4. изузетних пројеката појединаца или других
подносилаца;
5. признатих проналазачких, ауторских или
иноваторских радова и
6. научно-истраживачких радова, семинарских
радова и слично;
В-У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЈЕТНОСТИ, на основу:

III
Захтјев за остваривање подршке, помоћи
или подстицаја могу да поднесу млади таленти у
свим областима омладинског и професионалног
дјеловања, који испуњавају слиједеће опште
услове:
1. да су држављанин Републике Српске, БиХ и
2. да имају пријављено пребивалиште на
подручју града Приједор, најмање годину
дана до дана подношења захтјева.
IV
Град ће, у смислу ове одлуке, пружити
подршку, помоћ или подстицај изврсности младих
талената у сљедећим областима:

1. оствареног успјеха у области културе и
умјетности упретходној години;
2. награда освојених на републичком,
интернационалном, међународном или свјетском
нивоу у виду лауреата, првог, другог или трћег
мјеста или друге награде;
3. других изузетних резултата постигнутих на
такмичењима различитог карактера:
4. изузетних пројеката појединаца или других
подносилаца;
5. званично признатих проналазачких, ауторских
или иноваторских радова и
6. научно-истраживачких радова, семинарских
радова и слично;
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Г- У ОБЛАСТИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ, на
основу:
1. остварених резултата у области спорта и
физичке културе у претходној години;
2. награда освојених на републичким,
међународним и свјетским надметањима у области
спорта;
3. других изузетних резултата постигнутих на
такмичењима различитог карактера и
4. изузетних спортских пројеката појединаца или
других подносилаца.
Д- У ОБЛАСТИ ОМЛАДИНСКОГ ВОЛОНТЕРИЗМА И
ХУМАНИТАРНОГ ДЈЕЛОВАЊА ,на основу:
1. остварених резултата у области омладинског
волонтеризма и хуманитарног дјеловања у
претходној години;
2. награда освојених у области волонтерског рада,
хуманитарног рада и рада у оквиру акција Црвеног
крста Републике Српске;
3. освојених награда и признања у акцијама
добровољног даривања крви;
4. освојених похвала и признања у спашавању људи
и материјалних добара, приликом несрећа и или
других природних катастрофа;
5. освојених похвала и награда за пружање
подршке старим, болесним и изнемоглим лицима;
6. других изузетних резултата постигнутих на
такмичењима пружања прве помоћи.
Ђ-У ОБЛАСТИ ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ, на основу
1. остварених резултата у претходној години;
2. на основу доказа о изванредним активностима у
области екологије и заштите животне средине;
3. других изузетних резултата постигнутих на
такмичењима различитог карактера и
4. изузетних пројеката појединаца .
Е- а) за ученике завршних разреда основне
/средње школе, као добитнике титуле “ученик
генерације“ и
б) студената завршних година студија за
остварен успјех са просјечном оцјеном од најмање
9, 50 за шта је потребан доказ школе/ факултета.
2. ЗАХТЈЕВ ЗА ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ, ПОМОЋИ И
ПОДСТИЦАЈА

Број: 15/21

V
Захтјев за подршку, помоћ и подстицај за
изврсност младих талената подноси се у току
цијеле године.
Захтјев подноси физичко лице или правно
лице у име и за рачун физичког лица.
VI
Захтјев се подноси у писаној форми на
Обрасцу, који се налази на ИНФО пулту Града, као
и на ВЕБ страници Града Приједор и попуњен
предаје на протокол ГУ Приједор.
Захтјев обавезно садржи: област на коју се
односи, доказе о испуњеним општим и посебним
условима.
Подносилац захтјева из става 1. ове тачке
позива се да приложи доказе који у потпуности
морају оправдати одобрена и уплаћена средства, с
обзиром на околности конкретног случаја, у
супротном Град ће задржати право поврата
одобрених и уплаћених средстава.
VII
Одјељење за друштвене дјелатности Градске
управе Приједор ће успоставити електронску базу
података са подацима о сваком појединцу, који је
остварио право на подршку, помоћ и подстицај за
изврсност младих талената за сваку појединачну
област прописану овом одлуком.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02- 052-36/21
Приједор,
Датум: 30.07.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

115.
На основу члана 82. став (3) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16, 39/19 и 61/21) и члана 89.
Статута Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17), Градоначелник, доноси
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Одлуку
о оснивању Савјета за развој туризма Града
Приједор
I
Овом одлуком оснива се Савјет за развој
туризма Града Приједор (у даљем тексту: Савјет),
одређују задаци и састав Савјета, те уређују и друга
питања из надлежности рада Савјета.
II
(1) Савјет је неформално и савјетодавно
тијело, које даје препоруке и усмјерења за даљи
развој туризма и повећање конкурентности
туристичке понуде града Приједора.

-

-

-

(2) Задаци Савјета су следећи:
-

-

-

-

-

-

припрема и провођење детаљних
анализа потреба и ограничења за развој
туризма, предлагање активности које ће
резултирати повећањем разноликости
понуде и конкурентности локалног
туризма,
давање
приједлога
и
активно
учествовање у изради и креирању
стратегија и планова за развој туризма
локалне заједнице,
давање приједлога и активна промоција
природних, културних и историјских
ресурса и атракција града Приједора и
окружења,
идентификовање
и
повезивање
природних, културних и историјских
ресурса и знаменитости, а све у циљу
одрживог кориштења и дугорочног
развоја локалне заједнице,
давање доприноса очувању и заштити
природних, културних и историјских
ресурса и одрживог управљања и
развоја,
промовисање
Националног
парка
Козара и планине Козаре као атрактивне
дестинације зимског и љетњег туризма,
те промовисање њених природних
потенцијала и вриједности за развој
авантуристичког,
дестинацијског,
екотуризма и других видова туризма,

-

-

-

Број: 15/21
успоставља начин укључивања јавности
и локалног становништва у планирање
развоја екотуризма, али и других видова
туризма за које се процијени да имају
потенцијала,
активно учествовање у побољшању
постојећих и осмишљавању нових
туристичких производа који ће бити
актуелни читаве године користећи
постојећу инфраструктуру, те у ту сврху
укључује спортске, културне, забавне и
друге манифестације у граду Приједору
и регији,
предлагање усклађивања туристичке
понуде
регије
са
савременим
трендовима у навикама и тражењу на
међународном
тржишту,
као
и
омогућавање
повезивања
локалне
понуде
са
другим
туристичким
производима
и
услугама
на
регионалном и међународном нивоу,
предлагање и стварање одрживе мреже
партнера и сарадника који ће дјеловати
синергијски на јачању капацитета за
подршку развоју туризма,
активан рад на припреми и реализацији
пројеката подршке развоју у области
туризма,
залагање за рационално управљање
туристичким и дригим ресурсима и рад
на подизању свијести о потреби
одрживог
управљања
природних,
културних и историјских ресурса и
атракција града Приједор и окружења.

(3) Савјет се састаје по потреби, а најмање
два пута током године.

III
(1) Чланове Савјета чине:
1) два представника Града Приједор,
2) два представника Агенције за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Приједор,
3) два
представника
Туристичке
организације Града Приједор,
4) представник
Националног
парка
„Козара“,
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5) представник ЈУ Угоститељско-економске
школе Приједор,
6) три представника из привредних,
спортских и других удружења и друштава
битних за развој туризма.
(2) Савјет
именује
Градоначелник
доношењем рјешења о именовању.
(3) Рјешењем о именовању одређује се
предсједавајући Савјета.
(4) Предсједник Савјета има замјеника који
се бира на првој сједници Савјета.
(5) Мандат чланова Савјета траје 4 године
од дана именовања, а исто лице може
бити опет именовано за члана Савјета.
(6) По потреби, на позив предсједника
Савјета, у раду Савјета, могу учествовати
и друга лица из појединих подручја
везаних за туризам, без права гласа.
IV
За члана Савјета може бити именовано лице
које испуњава следеће услове: да је држављанин
Републике Српске или БиХ, да је старији од 18
година, да има општу здравствену способност, да
није осуђиван за кривично дјело на безусловну
казну затвора од најмање шест мјесеци, да има
најмање средњу стручну спрему и радно искуство у
трајању од 5 (пет) година.
V
(1) Рад Савјета је јаван и транспарентан.
(2) Извјештај о раду Савјет подноси
Градоначелнику и Привредном савјету
Града Приједор.
VI
Савјет доноси Пословник о своме раду.
VII
Чланови Савјета не примају накнаду за рад у
Савјету.
VIII
Стручне и административне послове за
Савјет обавља Агенција за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор.
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XIX
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 02-325-3/21
Приједор,
Датум: 24.08.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

116.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17), Одлуке о усвајању буџета Града
Приједора за 2021. годину („Службени гласник
Града Приједора“, број 6/21) и Споразума
закљученог између Града Приједора и НВО Муслим
Аид Ассоциатион Сарајево (број: 02-330-42/21 од
08.04.2021. године), Градоначелник Града Приједор,
доноси

Правилник за реализацију пројекта „Економско
оснаживање социјално и материјално угрожених
особа и младих особа кроз пластеничку
производњу поврћа у пластеницима“ на подручју
града Приједора

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником прописују се услови које
су физичка лица која се баве пољопривредном
производњом обавезна испунити при остваривању
права на суфинансирање пластеника од 100 м2 са
системом за наводњавање и садним/сјеменским
материјалом, потребна документација, рокови за
подношење захтјева, контрола и надзор.
Члан 2.
Право на суфинансирање пластеника од 100
м2
са системом за наводњавање и
садним/сјеменским материјалом, остварују физичка
лица која се баве пољопривредном производњом,
на основу Јавног позива, који расписује Град
Приједор.
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Јавни позив ће бити објављен у листу
„Козарски вјесник“ и на интернет страници Града
Приједора и садржаће: предмет Јавног позива,
услове које је подносилац захтјева обавезан да
испуни, потребна документација, рок за подношење
захтјева, начин бодовања и обавезе одабраних
корисника.
Члан 3.
Буџетска средства утврђена Одлуком о
усвајању буџета Града Приједора за 2021. годину
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 6/21)
позиција 176 Подршка подизању пластеника и
стакленика намијењена су реализацији пројекта
„Економско оснаживање социјално и материјално
угрожених особа и младих особа кроз пластеничку
производњу поврћа у пластеницима“ на подручју
града Приједора.
Правилник ће се реализовати у складу са
Споразумом о сарадњи, број: 02-330-42/21 од
08.04.2021. године, потписаним између Града
Приједора и НВО Муслим Аид Ассоциатион
Сарајево.
Предвиђена је сарадња у реализацији
суфинансирања набавке 20 пакета које чине:
пластеник површине од 100 м2 са системом за
наводњавање и садним/сјеменским материјалом.
Финансијско
учешће
дефинисано
Споразумом обављаће се на следећи начин:
 Град Приједор – 40% од вриједности стартуп пакета (укупно 23.008,00 КМ),
 НВО Муслим Аид Ассоциатион Сарајево (у
даљем тексту: донатор) – 40% од
вриједности старт-уп пакета (укупно
23.008,00 КМ) и
 Учешће корисника – 20% од вриједности
старт-уп пакета (укупно 11.504,00 КМ) или
575,20 КМ по једном физичком лицу.
Члан 4.
Захтјев и документацију прописану овим
Правилником
за
остваривање
права
на
суфинансирање пластеника подносе физичка лица
која се баве пољопривредном производњом 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
права
на
суфинансирање пластеника подноси се на
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прописаном обрасцу, који је саставни дио
Правилника и садржи следеће податке: име и
презиме, адресу становања, број телефона, ЈМБ,
потпис подносиоца.
Захтјеви поднесени након прописаног рока
неће се узети у разматрање.
Члан 5.
Комисију за реализацију Правилника
именује
градоначелник.
Комисија
утврђује
испуњеност услова за остваривање права на
суфинансирање
пластеника
по
сваком
појединачном захтјеву, приликом теренског
обиласка записнички констатује нагиб терена,
могућност наводњавања и удаљеност пластеника од
куће, врши бодовање по сваком појединачном
захтјеву који испуњава услове, израђује приједлоге
рјешења, изабраном добављачу пружа техничку
помоћ у току монтаже пластеника на територији
града Приједора и израђује коначан извјештај о
провођењу
Правилника
који
доставља
градоначелнику.
Одјељење за пољопривреду и рурални
развој, након обраде захтјева, комисијског прегледа
и бодовања, најкасније у року од 30 дана од дана
истека рока за подношење захтјева, донијеће
рјешење о захтјеву.
На рјешење је дозвољена
жалба
градоначелнику у року од 15 дана од дана пријема
истог. Жалба 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 1.
Право на суфинансирање пластеника по
овом Правилнику, може остварити само један члан
у оквиру једног домаћинства.
Члан 6.
Право на суфинансирање пластеника имају
физичка лица која се баве пољопривредном
производњом, која испуне следеће услове:
1. Да живе и обављају пољопривредну
производњу у руралном подручју града
Приједора,
2. Да су незапослена лица,
3. Да
су
посједници
или
закупци
пољопривредног земљишта, погодног за
пластеничку производњу,
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4. Да парцела намијењена за постављање
пластеника није удаљена више од 500 м од
породичне куће подносиоца захтјева,
5. Да
суфинансирају
20%
вриједности
пластеника са партећом опремом,
6. Да обавезно присуствују едукацији из
области пластеничке производње,
7. Да не отуђе пластеник у периоду од 5 година
и да исти намјенски користе,
8. Да подносиоци захтјева и чланови њихових
домаћинства нису остварили у последњих 5
година право на донацију, додјелу или
суфинансирање набавке пластеника од
стране Града Приједора и
9. Да не посједују пластеник, односно да не
посједују пластеник површине веће од 100
м².
Члан 7.
Руралним подручјима Града из члана 5. тачке
1. према евиденцији Одсјека за Мјесне заједнице
Приједор сматрају се подручја са густином
насељености мањом од 150 становника по км2, а то
су следеће мјесне заједнице:
Бистрица, Божићи, Брезичани, Буснови, Горња
Драготиња, Горња Равска, Горњи Јеловац, Горњи
Орловци, Горњи Петров Гај, Градина, Доња
Драготиња, Доња Љубија, Доњи Волар, „Др Младен
Стојановић“ Паланчиште, Зецови, Јутрогошта,
Камичани, Кевљани, Козарац, Козаруша, Ламовита,
Љескаре и Калајево, Љубија, Марићка, Миска Глава,
Омарска, Петров Гај, Петрово, Ракелићи, Раковчани,
Расавци, Ризвановићи, Трнопоље, Хамбарине,
Цикоте, Чејреци, Шурковац, Бишћани*, Доњи
Орловци* и Чараково*.
Мјесне заједнице Бишћани, Доњи Орловци и
Чараково према густини насељености спадају у
урбане, али према стварној ситуацији на терену
класификују се као руралне.
Члан 8.
Уз захтјев је потребно приложити следећу
документацију:
 Доказ о незапослености за подносиоца
захтјева (Завод за запошљавање Републике
Српске, Пореска управа Републике Српске,
Фонд ПИО Републике Српске);
 ЦИПС пријава пребивалишта из текуће
године за подносиоца захтјева;
 Овјерена кућна листа;
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За пунољетне чланове домаћинства доказ о
незапослености, односно потврду о
редовном школовању;
Докази о висини примања за запослене
чланове домаћинства (задња платна листа
или одрезак од пензије);
Доказ о посједу или закупу над парцелом
пољопривредног
земљишта
(уговор
закључен са чланом домаћинства из кућне
листе), на којој подносилац захтјева
намјерава смјестити пластеник и обављати
пластеничку производњу;
Изјава овјерена од надлежног органа
Градске управе: да ће суфинансирати 20% од
вриједности пластеника, да подносилац
захтјева и чланови домаћинства нису
остварили право на донацију, додјелу или
суфинансирање набавке пластеника од
стране Града Приједора, да не посједују
пластеник, односно да не посједују
пластеник површине веће од 100 м², да неће
отуђити пластеник у периоду од 5 година и
да ће исти намјенски користити, да ће
обавезно присуствовати едукацији из
области пластеничке производње;
Уколико је подносилац захтјева самохрани
родитељ – писмени доказ надлежне
институције и
Уколико је подносилац захтјева родитељ
дјетета са инвалидитетом – писмени доказ
надлежне инстутуције.

Члан 9.
Комисија ће након истека рока за
подношење захтјева утврдити испуњеност услова по
питању документације и извршити бодовање по
сваком појединачном захтјеву који испуњава
услове, на следећи начин:





Незапослени пунољетни члан породице
..........................................................1 члан/1
бод,
Родитељ
дјетета
до
18
година
старости..........................................................1
дијете/1 бод.
Старосна доб подносиоца захтјева до 40
година.........................................................2
бода,
Подносилац
захтјева
особа
женског
пола...................................................................
..2 бода,

597

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“



Подносилац
захтјева
–
самохрани
родитељ.............................................................
....4 бода,
 Подносилац захтјева – родитељ дјетета са
инвалидитетом
........................................4
бода,
Погодност
земљишта
за
пластеничку
производњу, на лицу мјеста утврђује и бодује
Комисија, на следећи начин:
 Лоши услови (велики нагиб терена,
могућност наводњавања и удаљеност
пластеника
од
куће
до
500
м)
...........................................................................
..................................1 бод.
 Добри услови (релативно велики нагиб
терена,
могућност
наводњавања
и
удаљеност пластеника од куће 300-400
м).......................................................................
...............2 бода.
 Јако добри услови (благи нагиб, могућност
наводњавања и удаљеност пластеника од
куће
до
300
м
)
...........................................................................
.....................................3 бода.
Социјални аспект у зависности од мјесечних
примања по члану домаћинства бодује се на
следећи начин:
 Домаћинство
без
примања
.....................................................................
..............4 бода,
 Примања по члану домаћинства до 100
КМ
.......................................................3
бода,
 Примања по члану домаћинства до 200
КМ........................................................2
бода,
 Примања по члану домаћинства до 300
КМ........................................................1
бод,
Социјални аспект на лицу мјеста утврђује и
бодује Комисија, у распону бодова од 1 до 5.
Уколико се у коначном збиру за више
подносилаца захтјева утврди исти број бодова,
предност ће остварити особа млађе животне доби.
Члан 10.
Након извршеног бодовања 20 подносилаца
захтјева који испуне услове Правилника и остваре
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највећи број бодова оствариће и право на додјелу
пластеника.
Изабрани корисници потписаће са Градом
Приједором и донатором уговоре о додјели
пластеника, којим ће се регулисати међусобна права
и обавезе.
Прије потписивања уговора, корисници су
дужни извршити уплату средстава на рачун
донатора, о чему ће правовремено бити писмено
обавјештени.
Члан 11.
Након потписивања уговора, корисници су
дужни присуствовати обуци на тему производње у
пластеницима, коју уз техничку помоћ Комисије,
проводи донатор.
Испоруку пластеника врши одабрани
добављач по избору донатора, којем чланови
Комисије пружају техничку помоћ у току монтаже
објеката на територији града Приједора.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Комисија ће вршити периодичну посјету
корисника случајним одабиром.
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.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 02-40-40-5778/21
Приједор,
Датум: 25.08.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

ОГЛАСНИ ДИО
262.
На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар заједница етажних власника стамбених
зграда („Сл.гласник РС“,бр. 74/03) Одјељење за
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне
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средине и имовинско- стамбене послове Градске
управе Приједор објављује
ОГЛАС
Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор извршен је упис
Заједница етажних власника стамбених зграда у:

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-88/21 од 12.7.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 131/05, УПИС промјене
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Козарска бр.
51, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Горан Баришић умјесто ранијег
Стеве Рашуле, које се брише из регистра заједница
зграда.
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-112/21 од 12.07.2021.године,
извршило је у регистру заједница етажних власника
стамбених зграда у регистарском листу број: 307/21,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ, Љубија, Ул. Тоне Перића бр. 16, и
то како слиједи:
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ, Љубија, Ул. Тоне Перића бр. 16
ОСНИВАЧИ: 3 етажних власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ:
81.10Помоћне
дјелатности
управљања зградом.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
ЗАСТУПА: Праштало Рајка, предсједник скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.

*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу

Број: 15/21

рјешења број: 08-372-117/21 од 16.7.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 130/05, УПИС промјене
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Проте
Матеје Нендадовића бр. 9 и 11, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Нада Кнежевић умјесто ранијег
Мирослава Кнежевића, које се брише из регистра.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-122/21 од 20.7.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 244/14, УПИС промјене
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Б-4, УЛАЗ 1,
Приједор, Ул. Меше Селимовића (новоодређена
адреса „Ул. Меше Селимовића бр. 17), и то како
слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Радовој Вукеља умјесто ранијег
Милоша Ковачевића, које се брише из регистра.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-160/21 од 11.08.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 103/05, УПИС промјене
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ М-4, Приједор, Ул. Мајора
Милана Тепића бр. 21, и то како слиједи:
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са
даном овог уписа је Балтић Борислав умјесто ранијег
Грбић Спасе, које се брише из регистра заједница
зграда.
_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-184/21 од 17.08.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 108/05, УПИС промјене
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Ф-1,улаз 7 и 8 Приједор, Ул.
Проте Матеје Нендадовића бр. 7 и 8, и то како
слиједи:
Нови лице законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Миливојиша Драгана умјесто ранијег
Томић Дејана.
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Број: 15/21

_____________________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор, на основу
рјешења број: 08-372-196/21 од 24.08.2021.године,
извршило је у регистру заједница зграда у
регистарском листу број: 156/06, УПИС промјене
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Доња Љубија, Ул. Абдулаха
Курузовића бб, и то како слиједи:
Нови лице законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Делић Сенадин умјесто ранијег
Сухонић Ибрахима.
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