
 

 

314. 

На основу члана  69. став 1. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 
71/12,52/14, 114/17, 131/20 и 28/21), члана 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: 1/17), Скупштина Града 
Приједора на 12. сједници одржаној 27.10.2021. 
године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

о измјени и допуни одлуке о кредитном 
задужењу Града Приједора број: 01-022-167/21  од 

02.07.2021. године  
 

I 

У Одлуци  о кредитном задужењу Града 
Приједора број: 01-022-167/21  од 02.07.2021. 
године  („Службени гласник Града Приједора“, број: 
13/21) у тачки I врше се измјене и допуне након чега 
тачка I гласи: 

„Овом одлуком задужује се Град Приједор у 
укупном износу од 20.000.000 КМ, од чега 
12.774.294 КМ ради рефинансирања неисплаћеног 
дугорочног дуга на дан 31.10.2021.године  и 
7.225.706 КМ ради реализације капиталних 
пројеката Града Приједор“ 

 
 
 

 
II 

У тачки II иза ријечи: „Начин осигурања: 
мјенице и налози Града Приједора“ врше се допуне 
како слиједи: 

-Највећи проценат задужености Града 
Приједора у свим наредним годинама по 
дугорочним кредитима је у 2021. години и износи 
9,80 %, са кредитом за хитни опоравак од поплава, 
који  се изузима из ограничења, а без кредита за 
хитни опоравак од поплава 9,63 %. 

 
III 

У тачки V врше се измјене и допуне, након 
чега тачка V гласи:  

 
1. Рефинансирање постојећих обавеза по 

кредитима комерцијалних банака на дан 31.10.2021. 
године: 
         - Нова банка................................... 1.131.090 КМ   

          -Интеса Санпаоло банка............... 1.531.983 КМ  

          - Интеса Санпаоло банка.............. 1.725.729 КМ  

           -Уникредит банка ........................ 1.043.857 КМ  

           -Комерцијална банка..................  2.644.668 КМ  

           - НЛБ банка................................... 1.473.684 КМ  

            - НЛБ банка..................................... 894.738 КМ  

            - НЛБ банка..................................... 842.106 КМ  

            - НЛБ банка..................................... 258.773 КМ  

            - НЛБ банка.................................. 1.227.666 КМ  
 
УКУПНО: ................................................12.774.294 КМ 
 

ГОДИНА XXX 

ЧЕТВРТАК 28.10.2021. 

БРОЈ 

19. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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2. Из средстава кредита финансираће се 
пројекти како слиједи: 

 

 Намјена кредита 

ИЗНОС 

ПО 

ПРЕДЛО

ЖЕНОЈ 

ОДЛУЦИ 

1 2 3 

 ПРЕГЛЕД ОДАБРАНИХ ПРОЈЕКАТА  

- Средства за експропријацију за 

градске објекте (непокретности)  

133.000 

- Издаци за осталу нематеријалну 

произведену имовину (Лиценце,  

софтвери, антивирусни програми, 

софтвер за смс наплату паркинга, 

софтвер за бекап и репликацију 

постојећег сервера)  

 

 

26.050 

- Изградња хладњаче за 

складиштење воћа у Омарској 

(Изградња дистрибутивног центра 

за воће Приједор) 

 

166.837 

- Изградња надстрешнице на 

Градској тржници 

15.000 

- Доградња зграде "Пословног 

центра Приједор"  

124.000 

- Средства за санацију фасадних 

стаклених стијена на ОШ "Десанка 

Максимовић" 

 

25.000 

- Издаци за санацију и 

реконструкцију  ОШ "Доситеј 

Обрадовић" у Расавцима 

 

18.231 

- Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

 

31.577 

- Изградња терена са вјештачком 

травом по Пројекту"Развој 

инфраструктуре омладинског 

ногомета кроз ширу друштвену 

заједницу" 

 

 

96.015 

- Набавка сталних средстава у 

облику права- Трошкови 

пројектовања 

 

317.000 

- Издаци за инфраструктуру и 

увођење ЛЕД расвјете 

771.875 

- Изградња и увођење паркинг 

сервиса 

40.000 

- Трошкови за прибављање 

грађевинских дозвола, ревизија 

техничке документације, технички 

пријем,геодетске услуге и 

издавање еколошких дозвола за 

градске објекте 

 

 

24.000 

- Изградња водовода у селу Доњи 

Гаревци Заселак Кукићи 

100.000 

- Изградња пјешачког моста испод 

пијаце који повезује Рашковац и 

Пећане са изградњом прилаза 

 

15.000 

- Изградња трим стазе у насељу 

Пећани (Рубна стаза пећанског 

парка) 

 

50.000 

- Средства за ревитализацију 

зелених површина  у Граду као и 

припрема и планирање за 

изградњу нових, израда техничких 

рјешења и грађевинске 

интервенције на постојећим 

парковима 

 

 

80.000 

- Изградња водоводне мреже у 

насељу Чараково - Горње Поље 

85.000 

- Реконструкција домова и осталих 

објеката у власништву Града 

270.000 

- Изградња путева  711.864 

- Асфалтирање путева првог 

приоритета 

0 

- Учешће Града Приједор у 

суфинансирању Пројеката у МЗ   са 

Министарством за избјеглице из 

Федерације БиХ 

 

210.000 
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- Изградња тротоара у улици 

Митрополита Петра Зимоњића у 

насељу Пећани 

 

116.000 

- Изградња путева (суфинансирање 

са градом 40%) 

100.000 

- Асвалтирање путног правца у 

насељу Јањића Пумпа 

52.650 

- Реконструкција путева из 

кредитних средстава 

100.000 

- Реконструкција улице Мајора 

Милана Тепића (од Стадиона до 

улице Вожда Карађорђа) 

 

126.607 

- Изграддња инфраструктуре у  

индустријској зони Целпак 

600.000 

- Изграддња инфраструктуре у  

индустријској зони Аеродромско 

насеље 

 

1.600.00

0 

- Рефлектори на Градском стадиону 

из кредитних средстава 

800.000 

- Уређење екстеријера око борачких 

зграда на Пећанима 

420.000 

- УКУПНО: 7.225.70

6 

 

IV 

 Члан VI Одлуке о кредитном задужењу Града 

Приједора број: 01-022-167/21  од 02.07.2021. 

године  („Службени гласник Града Приједора“, број: 

13/21) , брише се, а досадашње тачке VII и VIII постају 

тачке VI и VII. 

V 

 Ступањем на снагу ове Одлука престаје да 

важи Одлука о измјени одлуке о  кредитном 

задужењу Града Приједора, број: 01-022-200/21  од 

07.10.2021. године („Службени гласник Града 

Приједора“, број: 17/2021). 

 

 

 

 

 

VI 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
Број: 01-022-218/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 

315. 

                 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине 

града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући II 

измјене и допуне Плана капиталних инвестиција 

града Приједор за период 2021. – 2023. године, 

Скупштина града Приједора на 12. сједници, 

одржаној 27.10.2021. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о усвајању II измјене и допуне Плана капиталних 

инвестиција града Приједор за период 2021. – 2023. 

године 

 

 

1. Скупштина града Приједора усваја II измјену 

и допуну Плана капиталних инвестиција 

града Приједор за период 2021. – 2023. 

године. 

 
2. Саставни дио ове Одлуке је II измјена и 

допуна Плана капиталних инвестиција града 

Приједор за период 2021. – 2023. године. 

 

3. Овај Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-219/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 



770                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 19/21 

 

 
 

 

II ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОР 

 ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНА 
 

1. Образложење 

 Обзиром да град Приједор има потребу за дугорочним задужењем, ради финансирања капиталних 

инвестиција, за XИ сједницу Скупштине Града, која је била заказана за 07.10.2021. године, Одјељење за 

финансије је делегирало тачку дневног реда: „Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о кредитном задужењу 

Града Приједор за капиталне пројекте“, број: 01-022-167/21, од 02.07.2021. године. У Одлуци су 

предвиђена капитална улагања, која тренутно нису дио Плана капиталних инвестиција града Приједор за 

период 2021 – 2023. година, а за одређене капиталне пројекте су измјењени износи потребни за 

финансирање, као и извори финансирања. 

Један од услова добијања сагласности на задужење, од стране Министарства финансија Републике 

Српске, јесте да се предложене инвестиције налазе у Плану капиталних инвестиција за наведени период. 

С тим у вези, Одјељење за финансије је упутило захтјев Одсјеку за стратешко планирање, управљање 

пројектима и развојем да изврши  измјене и допуне Плана капиталних инвестиција града Приједор за 

период од 2021.– 2023. године.  

Предложеним измјенама и допунама извршене су одређене измјене на 6 постојећих пројеката, и то кроз 

повећање или смањене износа финансирања и уврштена су 4 нова пројеката у План капиталних 

инвестиција за период  2021.-2023. године. 

Пројекти на којима су извршене одређене измјене су слиједећи: 

 

1. Изградња физичке инфраструктуре у Индустријској зони Аеродромско Насеље у износу 

од 1.600,000,00 КМ ( претходно је вриједност овог пројекта износила 1.488.855,00 КМ ); 

2. Изградња и увођење паркинг сервиса у износу од 40.000,00 КМ ( претходно је вриједност 

овог пројекта износила 50.000,00 КМ ); 

3. Учешће града Приједор у суфинансирању изградње путева у мјесним заједницама, као и 

са Федералним министарством расељених особа и избјеглица у износу 210.000,00 КМ 

(претходно је вриједност учешћа града Приједора у овом пројекту износила                   

100.00,00 КМ ); 

4. Изградња и реконструкција путева у износу 911.864,00 КМ ( претходно је вриједност овог 

пројекта износила 100.000,00 КМ ); 

5. Реконструкција објеката предшколског образовања и објеката основних и средњих 

школа у износу од 136.386,00 КМ ( претходно је вриједност овог пројекта износила                

65.435,00 КМ ); 

6. Софтвер за повећање наплате прихода и издаци за осталу нематеријалну произведену 

имовину ( Лиценце, софтвери, антивирусни програми, софтвер за наплату паркинга )                       

у износу 126.050,00 КМ ( претходно је вриједност овог пројекта износила                

100.000,00 КМ ). 

Нови пројекти који су уврштени у План капиталних инвестиција града Приједор за период    2021. – 2023. 

године су сиљедећи: 
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1. Изградња „Трим“ стазе у насељу Пећани ( стаза рубом пећанског парка ), у износу од 

50.000,00 КМ; 

2. Средства за експропријацију за градске објекте ( непокретности ) у износу од     133.000,00 

КМ; 

3. Издаци за прибављање грађевинских дозвола, ревизију техничке документације, 

технички пријем, геодетске услуге и издавање еколошких дозвола за градске објекте у 

износу од 24.000,00 КМ; 

4. Изградња пјешачког моста испод пијаце који повезује Рашковац и Пећане, у износу од 

15.000,00 КМ. 

  

2. Преглед измјењеног и допуњеног Плана капиталних инвестиција по областима и 

годинама инвестирања за период 2021.-2023. године 

Измјена и допуна Плана капиталних инвестиција града Приједора за период 2021.-2023. године је креирана 

у складу са Приједлогом  Одлуке о кредитном задужењу града Приједор за капиталне пројекте. 

Измјењен и допуњен План капиталних инвестиција 2021-2023. године обухвата 71 пројекат и подијељен је 

у 13 области инвестирања и то: 

- Привреда, 

- Комунална инфраструктура, 

- Саобраћајна инфраструктура, 

- Електро инфраструктура, 

- Култура, 

- Туризам, 

- Образовање, 

- Спорт, 

- Заштита животне средине и енергетска ефикасност, 

- Здравство, 

- Друштвени садржаји  

- Дигитализација и 

- Остали пројекти. 

Укупна вриједност предложених пројеката је 49.027.388,00 КМ, од чега је из буџета Града планирано да се 

обезбједи 17.109.356,00 КМ, а из екстерних извора 31.918.032,00 КМ. 

Преглед финансијских улагања у  измјењеном и допуњеном Плану капиталних инвестиција 2021.-2023. 

године, по изворима финансирања, дат је у табели број 1.: 

 

Табела 1.-Преглед финансијских улагања у ПКИ, по изворима финансирања 
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Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора 
Остали 

извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери 

виших нивоа 

власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 

извор Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. 159.886,00 9.983.654,00 - 4.538.985,00 - 14.682.525,00 

2022. 1.734.908,00 2.460.000,00 - 19.292.712,00 - 23.487.620,00 

2023. 1.270.908,00 1.500.000,00 - 8.086.335,00 - 10.857.243,00 

Укупно 3.165.702,00 13.943.654,00 - 31.918.032,00 - 49.027.388,00 

 

Потребно је имати у виду да су у измјењеном и допуњеном Плану капиталних инвестиција 2021. – 2023. 

године, у појединим областима, уврштени и пројекти чија се реализација наставља и након 2023. године, 

јер се ради о капиталним пројектима чија се реализација неће завршити у току једне буџетске године, 

односно, гдје је за плански период 2021.-2023. година, предложена реализација само једне фазе 

пројекта, док се укупна вриједност пројекта односи на његову реализацију у цјелини. 

Пројекти у измјењеном и допуњеном Плану капиталних инвестиција 2021.-2023. године, распоређени 

су у 13 области, како је приказано у табели број 2.: 

Табела 2. - Преглед области инвестирања и броја пројеката у ПКИ 2021-2023. године 

Р/б Област Укупно пројеката 
Укупно 

(КМ) 

1. Привреда 9 4.101.087,00 

2. Комунална инфраструктура 6 4.855.000,00 

3. Саобраћајна инфраструктура 14 10.330.514,00 

4. Електро инфраструктура 5 5.050.000,00   

5. 
Заштита животне средине и енергетска 

ефикасност 
10 8.797.440,00 

6. Култура  2     5.000.000,00  

7. Туризам 0 0,00 
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8. Образовање 2 389.056,00 

9. Спорт 6 6.686.015,00 

10. Здравство 1     195.072,00  

11. Друштвени садржаји 4 1.010.863,00 

12. Информационе технологије - ИТ 3         272.050,00  

13. Остали пројекти 9 2.340.291,00 

  УКУПНО 71 49.027.388,00 

 

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града Приједор, предвиђених за финансирање у периоду 

2021.-2023. године, утврђена је у износу од 49.027.388,00 КМ. 

Од укупне вриједности инвестиција, износ средстава за улагање по годинама је слиједећи: 

- у 2021. години.................................................................................... 14.682.525,00 КМ; 

- у 2022. години....................................................................................23.487.620,00 КМ; 

- у 2023. години.................................................................................... 10.857.243,00 КМ. 

Преглед финансијских улагања у измјењеном и допуњеном Плану капиталних инвестиција 2021.-2023. 

године, по годинама и областима инвестирања, дат је у табели број 3.: 

Табела 3. - Преглед по областима и годинама инвестирања у ПКИ 2021-2023. године 

Р/б Области 
2021. 

(КМ) 

2022. 

(КМ) 

2023. 

(КМ) 

Укупно 

(КМ) 

1. Привреда 3.701.087,00          200.000,00          200.000,00   4.101.087,00 

2. 
Комунална 

инфраструктура 
2.690.000,00       1.965.000,00         200.000,00       4.855.000,00  

3. 
Саобраћајна 

инфраструктура 
2.670.514,00       3.960.000,00     3.700.000,00  10.330.514,00 

4. 
Електро 

инфраструктура 
1.350.000,00   1.850.000,00   1.850.000,00   5.050.000,00     

5. 

Заштита животне 

средине и 

енергетска 

ефикасност 

1.419.063,00       7.343.377,00           35.000,00   8.797.440,00 
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6. Култура                          0,00       3.000.000,00     2.000.000,00       5.000.000,00  

7. Туризам                         0,00                         0,00                         0,00 0,00 

8. Образовање 136.386,00          126.335,00         126.335,00  389.056,00 

9. Спорт 986.015,00       3.100.000,00     2.600.000,00  6.686.015,00 

10. Здравство 195.072,00 0,00                         0,00 195.072,00 

11. 
Друштвени 

садржаји 
1.010.863,00                           0,00                         0,00  1.010.863,00 

12. 
Информационе 

технологије - ИТ 
          106.050,00           100.000,00            66.000,00   272.050,00 

13. Остали пројекти 417.475,00       1.842.908,00           79.908,00  2.340.291,00 

УКУПНО 14.682.525,00 23.487.620,00 10.857.243,00 49.027.388,00 
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3. Табеларни преглед пројеката измјењеног и допуњеног ПКИ по областима инвестирања 

 
3.1. ПРИВРЕДА 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјењена  
укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирања 
(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Зонинг план радне 
зоне на потезу 
жељезничка 
станица, Топлана 
и ТС Приједор 1 

Побољшање 
услова у области 
привредног 
развоја, 
олакшано 
рјешавање 
предмета из 
надлежности 
Одјељења 

2021. - 16.800,00 - - - 

16.800,00 333.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

2. 

Регулациони план 
спортског 
аеродрома 
"Урије" 

Унапријеђење 
услова за 
привредни 
развој Града 

2021. - 50.000,00 - - - 

50.000,00 50.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

3. 

Изградња 
саобраћајне 
инфраструктуре у 
индустријској 
зони Целпак (Ц-
106) 

Изграђена 
саобраћајница са 
комплетном 
комуналном 
инфраструктуром 

2021. - - - 840.000,00 - 

840.000,00 840.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

4. 
Изградња 
хладњаче за 

Стављање 
хладњаче у 
употребу 

2021. - 166.837,00 - 99.450,00 - 
266.287,00 800.000,00 

Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 2022. - - - - - 
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складиштење 
воћа у Омарској 

2023. - - - - - 

5. 

Основе 
кориштења 
пољопривредног 
земљишта 

Покретање 
процедуре 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 
2022. 200.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

6. 
Шумскопривредне 
основе 

Покретање 
процедуре 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

2022. - - - - - 

2023. 200.000,00 - - - - 

7. 

Адаптација и 
доградња анекса 
Пословног центра 
Приједор 

Мултимедија 
студио, 
Радионички 
простор, 
Старт-уп 
простори 

2021. - 124.000,00 - 204.000,00 - 

328.000,00 328.000,00 

Агенција ПРЕДА-
ПД/Одјељење за 

привреду и 
пољопривреду 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

8. 

Изградња физичке 
инфраструктуре у 
индустријској 
зони Целпак 

Изграђена 
техничка, 
саобраћајна и 
комунална 
инфраструктура 

2021. - 600.000,00 - - - 

600.000,00 600.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

9. 

Изградња физичке 
инфраструктуре у 
индустријској 
зони Аеродормско 
насеље 

Изграђена 
техничка, 
саобраћајна и 
комунална 
инфраструктура 

2021. - 1.600.000,00 - - - 

1.600.000,00 1.600.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

пољопривреду 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ПРИВРЕДА 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-2023. 

(КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери виших 

нивоа власти, 

јавна предузећа) 

Приватни извор 
Редовна буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. - 2.557.637,00 - 1.143.450,00 - 3.701.087,00 

2022. 200.000,00 - - - - 200.000,00  

2023. 200.000,00 - - - - 200.000,00  

УКУПНО 400.00,00  2.557.637,00 - 1.143.450,00 0,00  4.101.087,00 

 

3.2. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ред. 
број 

Назив пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализаци

је 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјењена  
укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско Одјељење 
или Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементацију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирања 
(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчан
а средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Изградња 
терцијарне 

Изграђено 120 км 
водоводне мреже 

2021. - 1.500.000,00 - 800.000,00 - 4.000.000,00 9.397.951,41 
Одјељење за 

саобраћај, 
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водоводне мреже 
са кућним 
прикључцима 
насеља везаних за 
систем 
водоснабдијевања 
„Црно Врело“ 
(ЕИБ) 

и прикључено 
2.500 
домаћинстава 

2022. - 1.100.000,00 - 600.000,00 - 
комуналне послове 
и заштиту животне 

средине и 
имовинско-

стамбене послове 
2023. - - - - - 

2. 

Изградња 
водоводне мреже 
у засеоку Кукићи, 
Доњи Гаревци 

Изграђено 5.048 м 
водоводне мреже 

2021. - 100.000,00 - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 

комуналне послове 
и заштиту животне 

средине и 
имовинско-

стамбене послове 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

3. 

Изградња 
водоводне мреже 
у насељу Чараково 
- Горње поље 

Изграђено 2.790 м 
водоводне мреже 
и прикључена 43 
домаћинства 

2021. - 85.000,00 - - - 

85.000,00 85.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 

комуналне послове 
и ЗЗС и ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

4. 
Наставак изградње 
водоводне мреже 
Тукови - Жегер 

Изграђено 2.180 м 
секундарне мреже 
и спојена 64 кућна 
прикључка 

2021. 35.000,00 - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 

комуналне послове 
и ЗЗС и ИСП 

2022. 65.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

5. 

Изградња 
канализационе 
мреже у насељу 
Јањића пумпа 

Изграђено 1.200 м 
канализационе 
мреже и 
прикључено цца 
150 домаћинстава 

2021. - - - 70.000,00 - 

270.000,00 270.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 

комуналне послове 
и ЗЗС  и ИСП 

2022. - - - 100.000,00 - 

2023. - - - 100.000,00 - 

6. 

Реконструкција 
вреловодне и 
топловодне мреже 
Града Приједора 

Реконструисана 
вреловодна и 
топловодна мрежа 
у минимално 
једној улици 
годишње 

2021. - - - 100.000,00 - 

300.000,00 300.000,00 АД "Топлана" 2022. - - - 100.000,00 
                            
-       

2023. - - - 100.000,00 
                            
-       
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Финансијска рекапитулација пројеката из области КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна средства 
Неновчана 
средства 

2021. 35.000,00 1.685.000,00 - 970.000,00 - 2.690.000,00 

2022. 65.000,00 1.100.000,00 - 800.000,00 - 1.965.000,00  

2023. - - - 200.000,00 - 200.000,00  

УКУПНО 100.000,00  2.785.000,00  0,00  1.970.000,00  0,00  4.855.000,00  

 

3.3. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Ред. 
број 

Назив пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјењена  
укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 
Реконструкција 
улице Мајора 
Милана Тепића 

Реконструисана 
водоводна и 
канализациона 
мрежа, те 
коловозни 
застор 

2021. - 800.000,00 - - - 

800.000,00 800.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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2. 

Реконструкција 
улица Војводе 
Путника и 
Мухарема 
Суљановића са 
изградњом кружне 
раскрснице на 
укрштању улица 
Војводе Путника и 
Вожда Карађорђа 

Реконструисане 
наведене улице 
и изграђена 
кружна 
раскрсница 

2021. - - - - - 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 50.000,00 - - 450.000,00 - 

2023. 50.000,00 - - 450.000,00 - 

3. 

Завршетак „Источне 
градске обилазнице 
И фаза“, од 
магистралног пута  
Приједор - Сански 
Мост до укрштања 
са регионалним 
путем  Приједор - 
Буснови 

Завршена 
заобилазница 
до регионалног 
пута Приједор - 
Буснови 

2021. - - - - - 

400.000,00 400.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и  
ИСП 

2022. 100.000,00 - - 300.000,00 - 

2023. - - - - - 

4. 

Изградња 
паркиралишта код 
Средњошколског 
Центра 

Изграђено 
паркиралиште 

2021. - - - - - 

300.000,00 300.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 150.000,00 - - - - 

2023. 150.000,00 - - - - 

5. 

Реконструкција 
раскрснице 
„ВИЛАКО“ са 
постављањем 
семафора 

Реконструисана 
раскрсница и 
постављен 
семафор 

2021. - - - - - 

300.000,00 300.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 50.000,00 - - 100.000,00 - 

2023. 50.000,00 - - 100.000,00 - 

6. 
Изградња кружне 
раскрснице код 
надвожњака 

Изграђена 
кружна 
раскрсница 

2021. - - - - - 

500.000,00 500.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 50.000,00 - - 200.000,00 - 

2023. 50.000,00 - - 200.000,00 - 

7. 

Изградња кружне 
раскрснице на 
укрштању улица 
Козарске и Милана 
Врховца 

Изграђена 
кружна 
раскрсница 

2021. - - - - - 

300.000,00 300.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 150.000,00 - - - - 

2023. 150.000,00 - - - - 
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8. 

Асфалтирање 
путева првог 
приоритета, цца 40 
км 

Асфалтирано 
цца 40 км путева 

2021. - 140.000,00 - - - 

5.000.000,00 5.000.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 500.000,00 1.360.000,00 - 500.000,00 - 

2023. 500.000,00 1.500.000,00 - 500.000,00 - 

9. 
Изградња и 
увођење паркинг 
сервиса 

Успостављен 
функционалан 
паркинг сервис 

2021. - 40.000,00 - - - 

40.000,00 40.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

10. 

Реконструкција 
улице Митрополита 
Петра Зимоњица у 

насељу Пећани 

Реконструисана 
улица 

2021. - 116.000,00 - - - 

116.000,00 116.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

11. 

Учешће Града 
Приједора у 

суфинансирању 
изградње путева у 

МЗ, као и са 
Федералним 

Министарством 
расељених особа и 
избјеглица у износу      

од  40 % 

Изграђени и 
реконструисани 

путеви 

2021. - 210.000,00 - 315.000,00 - 

525.000,00 525.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

12. 

Асфалтирање 
путног правца у 
насељу Јањића 

пумпа 

Асфалтиран пут 

2021. - 52.650,00 - 70.000,00 - 

122.650,00 122.650,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

13. 
Изградња и 

реконструкција 
путева 

Реконструисани 
и изграђени 

путеви 

2021. - 911.864,00 - - - 

911.864,00 911.864,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

14. 
Изградња пјешачког 
моста испод пијаце 

Изграђен 
пјешачки мост 

2021. - 15.000,00 - - - 
15.000,00 15.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 2022. - - - - - 
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који повезује 
Рашковац и Пећане 

2023. - - - - - 
послове и ЗЗС и 

ИСП 

 

Финансијска рекапитулација пројеката из области САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021.-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор Редовна буџетска 

средства 
Кредитна средства 

Неновчана 
средства 

2021. - 2.285.514,00 - 385.000,00 - 2.670.514,00 

2022. 1.050.000,00 1.360.000,00 - 1.550.000,00 - 3.960.000,00 

2023. 950.000,00 1.500.000,00 - 1.250.000,00 - 3.700.000,00  

УКУПНО 2.000.000,00  5.145.514,00 0,00  3.185.000,00 0,00  10.330.514,00 

 

3.4. ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУА 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализациј

е 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењен
а 

вриједност 
пројекта          

2021-2023.  
(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементациј

у 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирањ
а (Донације, 

грантови, 
трансфери 

виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовн
а 

буџетск
а 

средств
а 

Кредитн
а 

средства 

Неновчан
а 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1. 

Пројекат 
изградње 
нових и 
реконструкције 
постојећих  СН 
и НН мрежа и 
постројења у 
градским 
подручјима и 
измјештање 
ННМ у путну 
зону, 
измјештање 
мјерних мјеста, 
као и свођење 
надземне у 
подземну СН и 
НН мрежу у 
зависниости од 
потреба 

Изграђена, 
реконструисан
а и у путну 
зону градског 
подручја 
измјештена 
СН и НН 
мрежа и 
постројења 

2021. - - - 550.000,00 - 

2.050.000,00 
15,000.000.0

0 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајина 
АД, Бања Лука 

2022. - - - 750.000,00 - 

2023. - - - 750.000,00 - 

2. 

Пројекат 
изградње 
нових и 
реконструкције 
постојећих СН и 
НН мрежа  и 
постројења у 
сеоским 
подручјима и 
измјештање 
ННМ у путну 
зону и 
измјештање 
мјерних мјеста 

Изграђена, 
реконструисан
а и у путну 
зону сеоских 
подручја 
измјештена 
СН и НН 
мрежа и 
постројења 

2021. - - - 400.000,00 - 

1.400.000,00 8,000.000.00 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајина 
АД, Бања Лука 

2022. - - - 500.000,00 - 

2023. - - - 500.000,00 - 

3. 

Пројекат 
реконструкције 
6,3 кВ 
расклопница, 
трафостаница и 
далековода и 

Реконструисан
а 6,3кВ 
расклопница, 
трафо станица 
и далековод 

2021. - - - 100.000,00 - 

400.000,00 4,000.000.00 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајина 
АД, Бања Лука 2022. - - - 150.000,00 - 
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пребацивање 
на 20 кВ 
подручја 
Љубија 

2023. - - - 150.000,00 - 

4. 

Пројекат 
реконструкције 
6,3 кВ 
расклопница, 
трафостаница и 
далековода и 
пребацивање 
на 20 кВ 
подручја 
Томашица 

Реконструисан
а 6,3кВ 
расклопница, 
трафо станица 
и далековод 

2021. - - - 200.000,00 - 

200.000,00 1,000.000.00 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајина 
АД, Бања Лука 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

5. 

Имплементациј
а пројекта 
даљинског 
управљања СН 
постројењима - 
СЦАДА систем 

Успостављено 
даљинско 
управљање СН 
постројењима 

2021. - - - 100.000,00 - 

1.000.000,00 2,000.000.00 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајина 
АД, Бања Лука 

2022. - - - 450.000,00 - 

2023. - - - 450.000,00 - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУРА 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери 

виших нивоа 

власти, јавна 

предузећа) 

Приватни 

извор 
Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. 
                           

-       

                        

-       

                            

-       
    1.350.000,00     

                            

-       
  1.350.000,00   

2022. 
                           

-       

                        

-       

                            

-       
    1.850.000,00     

                            

-       
  1.850.000,00  

2023. 
                           

-       

                        

-       

                            

-       
    1.850.000,00     

                            

-       
  1.850.000,00  

УКУПНО 0,00  0,00  0,00  5.050.000,00  0,00  5.050.000,00  
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3.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Ред. 
број 

Назив пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјењена  
укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирања 
(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Зонинг план 
подручја посебне 
намјене сјеверо-
западног дијела 
урбаног подручја 
Приједора 

Стварање 
предуслова за 
заштиту подручја 
водозахвата, 
побољшани услови 
за увођење мјера 
заштите животне 
средине и 
рјешавање захтјева 
из надлежности 
Одјељења 

2021. - 35.420,00 - - - 

35.420,00 35.420,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

2. 

Зонинг план 
подручја посебне 
намјене 
изворишта Тукови 
- Матарушко поље 

Стварање 
предуслова за 
заштиту подручја 
водозахвата, 
побољшани услови 
за увођење мјера 
заштите животне 
средине и 
рјешавање захтјева 
из надлежности 
Одјељења 

2021. - 88.000,00 - - - 

350.000,00 350.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 227.000,00 - - - - 

2023. 35.000,00 - - - - 

3. 2021. - - - - - 200.000,00 200.000,00 
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Изградња 
плочастих 
пропуста код 
пружног 
жељезничког 
моста, пруга 
Приједор - Љубија 
на ријеци Сани, у 
насељу Брезичани 

Изграђена 4 
плочаста пропуста у 
циљу повећања 
пропусне моћи 
ријеке Сане 

2022. - - - 200.000,00 - 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС  и 
ИСП 

2023. - - - - - 

4. 

Пројекат изградње 
дренажног канала  
за одводњу 
површинских вода  
са простора 
насеља  Целпак, 
Тополик, Врбице, 
Нова Орловача - 
Растеретни канал 

Изграђен дренажни 
канал у дужини цца 
1.700 м 

2021. - - - - - 

800.000,00 800.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - 800.000,00 - 

2023. - - - - - 

5. 

Наставак изградње 
насипа са десне 
обале ријеке Сане 
поред Жегерског 
моста 

Изграђено цца 150 
м насипа 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - 100.000,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Реконструкција 
система гријања и 
хлађења у 
Пословном центру 
Приједор 

Промјена енергента 
за загријавање 
објекта;  
Постављен нови 
система за хлађење 
објекта;  
Остварене уштеде 
кроз смањену 
потрошњу ел. 
енергије потребне 
за гријање и 
хлађење објекта 

2021. - - - - - 

269.700,00 269.700,00 
Агенција ПРЕДА-

ПД 

2022. - - - 269.700,00 - 

2023. - - - - - 

7. 
Уређење корита 
ријеке 
Милошевице 

Уређено корито 
ријеке Милошевице 
од ушћа у Гомјеницу 
до моста бр.6 
(жељезнички мост) 

2021. - - - - - 

3.246.677,00 3.246.677,00 ЈУ " Воде српске" 2022. - - - 3.246.677,00 - 

2023. - - - - - 

8. 2021. - - - - - 2.500.000,00 2.500.000,00 ЈУ " Воде српске" 
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Уређење ријеке 
Гомјенице 

Уређење ријеке 
Гомјенице од ушћа у 
Сану узводно 4 км 

2022. - - - 2.500.000,00 - 

2023. - - - - - 

9. 
Изградња и 

реконструкција 
јавне расвјете 

Изграђена и 
реконструисана 
јавна расвјета 

2021. - 1.215.643,00 - - - 

1.215.643,00 1.215.643,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

10. 

Ревитализација 
зелених 

површина, као и 
припрема за 

изградњу нових и 
грађвинске 

интервенције на 
постојећим 
парковима 

Изграђени нови и 
уређени постојећи 

паркови 

2021. - 80.000,00 - - - 

80.000,00 80.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

 

 

Финансијска рекапитулација пројеката из области ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност пројекта 

2021-2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021 - 1.419.063,00 - - - 1.419.063,00 

2022. 227.000,00 - - 7.116.377,00 -    7.343.377,00  

2023. 35.000,00 - - - -          35.000,00  

УКУПНО 262.000,00  1.419.063,00 0,00  7.116.377,00  0,00  8.797.440,00 
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3.6.  КУЛТУРА  

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година 
реализациј

е 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењен
а 

вриједност 
пројекта 

2021-2023.  
(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементациј

у 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирањ
а (Донације, 

грантови, 
трансфери 

виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовна 
буџетск

а 
средств

а 

Кредитн
а 

средства 

Неновчан
а средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Изградња 
културног 
центра                          
(пројекат 
"Изградња 
библиотеке"
) 

Изграђен 
Културни 
центар 

2021. - - - - - 

4.000.000,00 4.000.000,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 2.000.000,00 - 

2023. - - - 2.000.000,00 - 

2. 

Изградња 
Концертне 
дворане у 
склопу ЈУ 
Музичка 
школа "Саво 
Балабан 

Изграђена 
концертна 
сала у оквиру 
ЈУ Музичка 
школа "Саво 
Балабан" 
Приједор 

2021. - - - - - 

1.000.000,00 1.000.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, ЈУ 
Музичка школа 
"Саво Балабан" 

2022. - - - 1.000.000,00 - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области КУЛТУРА  

 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - - - - - 0,00  

2022. - - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00  

2023. - - - 2.000.000,00 - 2.000.000,00  

УКУПНО 0,00  0,00  0,00  5.000.000,00  0,00  5.000.000,00  
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3.7. ОБРАЗОВАЊЕ 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализа

ције 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјењена  
укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Реконструкциј
а објеката 
предшколског 
образовања и 
објеката 
основних и 
средњих 
школа 

Постављање стаклене 
стијене у ОШ "Десанка 
Максимовић"; 
Реконструкција 
Гимназије "Свети 
Сава"; Изградња и 
наткривање бине ОШ 
"Вук Караџић" 
Омарска и 
реконструкција 
унутрашње бине у 
Дому Културе 
Омарска; Издаци за 
санацију и 
Реконструкцију ОШ 
„Доситеј Обрадовић“ 
у Расавцима и издаци 
за инвестиционо 
одржавање, 
реконструкцију и 
адаптацију објеката 
предшколског 
образовања 

2021. 42.978,00 74.808,00 - 18.600,00 - 

136.386,00 136.386,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

2. 

Доградња ЈУ 
"Центар 
Сунце" 
Приједор 

Опремање додатног 
простора - кабинет за 
психомоторну 
редукацију 

2021. - - - - - 

252.670,00 252.670,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, 
ЈУ "Центар Сунце" 

Приједор 

2022. - - - 126.335,00 - 

2023. - - - 126.335,00 - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ОБРАЗОВАЊЕ 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери виших 

нивоа власти, 

јавна предузећа) 

Приватни 

извор 
Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. 42.978,00 74.808,00 
                            

-       
          18.600,00     

                            

-       
136.386,00 

2022. 
                           

-       

                        

-       

                            

-       
        126.335,00     

                            

-       
    126.335,00  

2023. 
                           

-       

                        

-       

                            

-       
        126.335,00     

                            

-       
    126.335,00  

УКУПНО 42.978,00 74.808,00 0,00  271.270,00  0,00  389.056,00  
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3.8. СПОРТ 

Ред. број 
Назив 

пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализац

ије 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењен
а 

вриједност 
пројекта          

2021-2023.  
(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора  
Остали 
извори 

финансира
ња 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших 
нивоа 

власти, 
јавна 

предузећа
) 
 

Приват
ни 

извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновч
ана 

средств
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Изградња 
трибина на 
стадиону у 
Омарској 

Изграђена 
трибина на 
стадиону у 
Омарској 

2021. 20.000,00 - - 20.000,00 - 

40.000,00 40.000,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

2. 

Реконструкц
ија и 
изградња 
спортске 
дворане у 
Омарској 

Изградња 
дворане 

2021. - - - - - 

1.200.000,00 1.800.000,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 600.000,00 - 

2023. - - - 600.000,00 - 

3. 

Издаци за 
изградњу 
рефлектора 
на главном 
стадиону и 
остала 

Изградња 
рефлектора 

2021. - 800.000,00 - - - 

800.000,00 800.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељ
ење за саобраћај, 

комуналне 
послове, заштиту 

2022. - - - - - 
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инфраструкту
ра 2023. - - - - - 

животне средине и 
имовинско-

стамбене односе 

4. 

Пројекат 
изградње 
спортске 
дворане у 
насељу 
"Урије" 

Изградња 
спортске 
дворане 

2021. - - - - - 

4.500.000,00 8.360.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 

комуналне послове 
и ЗЗС и ИСП 

2022. - - - 2.500.000,00 - 

2023. - - - 2.000.000,00 - 

5. 
Изградња 
стадиона у 
Гомјеници 

Изграђен 
стадион 

2021. - 96.015,00 - - - 

96.015,00 96.015,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељ
ење за саобраћај, 

комуналне 
послове, заштиту 

животне средине и 
имовинско-

стамбене односе 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

6. 

Изградња 
„трим“ стазе 
у насељу 
Пећани ( 
стаза рубом 
пећанског 
парка ) 

Изграђена 
трим стаза 

2021. - 50.000,00 - - - 

50.000,00 50.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељ
ење за саобраћај, 

комуналне 
послове, заштиту 

животне средине и 
имовинско-

стамбене односе 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области СПОРТ 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. 20.000,00 946.015,00 - 20.000,00 - 986.015,00 

2022. - - - 3.100.000,00 - 3.100.000,00  

2023. - - - 2.600.000,00 - 2.600.000,00  

УКУПНО 20.000,00  946.015,00 0,00  5.720.000,00  0,00  6.686.015,00 
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3.9.  ЗДРАВСТВО 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлог

а 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализациј

е 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењен
а 

вриједност 
пројекта          

2021-2023.  
(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементациј

у 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирањ
а (Донације, 

грантови, 
трансфери 

виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовна 
буџетск

а 
средств

а 

Кредитн
а 

средства 

Неновчан
а средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Адаптација 
простора за 
инсталацију 
Ангио сале 
за Општу 
болницу 
"Др 
Младен 
Стојановић
" 

Успостављена 
и 
функционална 
ангио сала 

2021. - - - 195.072,00 - 

195.072,00 195.072,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, 
ЈЗУ Болница "Др 

Младен 
Стојановић" 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ЗДРАСТВО 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - - - 195.072,00 - 195.072,00 

2022. - - - - - 0,00  

2023. - - - - - 0,00  

УКУПНО 0,00  0,00  0,00  195.072,00 0,00  195.072,00 

 

 

3.10. ДРУШТВЕНИ САДРЖАЈ 

Ред
. 

бро
ј 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализациј

е 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењен
а 

вриједност 
пројекта          

2021-2023.  
(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско Одјељење 
или Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементацију 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирањ
а (Донације, 

грантови, 
трансфери 

виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовн
а 

буџетск
а 

средств
а 

Кредитн
а 

средства 

Неновчан
а 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 
Унутрашње 
уређење 
Поливалентне 
сале у склопу 

Пројекат 
унутрашњег 
уређења и 
акустичких 

2021. - - - 110.961,00 - 

110.961,00 110.961,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, Јавни 
градски хор 

Приједор 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Ватрогасног 
дома 
 

карактеристик
а 

2. 

 
Набавка 
пројектора, те 
реконструкциј
а и санација 
првог спрата 
ЈУ "Центар за 
приказивање 
филмова" 
Приједор 
 

Реконструисан 
први спрат ЈУ 
"Центар за 
приказивање 
филмова" 
Приједор и 
набаљен 
пројектор за 
потребе ЈУ 

2021. - - - 209.902,00 - 

209.902,00 209.902,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

3. 

Реконструкциј
а домова и 
осталих 
објеката у 
власништву 
Града 

Реконструисан
и домови 

2021. - 
270.000,0

0 
- - - 

270.000,00 270.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјеље
ње за саобраћај, 

комуналне послове, 
заштиту животне 

средине и 
имовинско-стамбене 

односе 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

4. 

Уређење 
екстеријера 
око борачких 
зграда на 
Пећанима 

Уређен 
екстеријер 

2021. - 
420.000,0

0 
- - - 

420.000,00 420.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 

комуналне послове, 
заштиту животне 

средине и 
имовинско-стамбене 

односе 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ДРУШТВЕНИ САДРЖАЈИ 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. - 690.000,00 - 320.863,00 - 1.010.863,00 

2022. - - - - - 0,00  

2023. - - - - - 0,00  

УКУПНО 0,00  690.000,00 0,00  320.863,00  0,00  1.010.863,00 
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3.11.  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Ред
. 

бро
ј 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализациј

е 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењен
а 

вриједност 
пројекта          

2021-2023.  
(КМ) 

Процјењен
а  укупна 

вриједност 
пројекта 

(КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно 
предузеће 

одговорно за 
имплементациј

у 

Средства Града Приједора Остали 
извори 

финансирањ
а (Донације, 

грантови, 
трансфери 

виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

Приватн
и извор 

Редовна 
буџетск

а 
средств

а 

Кредитн
а 

средства 

Неновчан
а 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Портал 
отворених 
података града 
Приједор 

Унапређене 
јавне 
дигиталне 
услуге према 
грађанима 

2021. 
24.000,0

0 
- - 56.000,00 - 

80.000,00 80.000,00 

Одсјек за 
информационо -  
комуникационе 

технологије 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

2. 

Паметни 
градови                   
(дигитална 
трансформациј
а  градова у 
БиХ) 

Унапређени 
дигитални 
капацитети 
града 
Приједора у 
складу са 
смарт цитy 
концептом 
(нпр. паметни 
паркинг) 

2021. - - - - - 

66.000,00 66.000,00 

Одсјек за 
информационо -  
комуникационе 

технологије 

2022. - - - - - 

2023. 6.000,00 - - 60.000,00 - 

3. 

Софтвер за 
повећање 
наплате 
прихода и 
издаци за 
осталу 
нематеријалну 
произведену 
имовину                      

Повећана 
наплата 
пореза на 
непокретност 
за 20 % и 
обезбјеђена 
остала 
нематеријалн
а 

2021. - 26.050,00 - - - 

126.050,00 126.050,00 

Одсјек за 
информационо -  
комуникационе 

технологије / 
Одјељење за 

финансије 

2022. 
50.000,0

0 
- - 50.000,00 - 

2023. - - - - - 
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( Лиценце, 
софтвери, 
антивирусни 
програми, 
софтвер за 
наплату 
паркинга 

произведена 
имовина 

 

Финансијска рекапитулација пројеката из области ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Година  
реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта 2021-
2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 
финансирања 

(Донације, грантови, 
трансфери виших 

нивоа власти, јавна 
предузећа) 

Приватни 
извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

2021. 24.000,00 26.050,00 - 56.000,00 - 106.050,00  

2022. 50.000,00 - - 50.000,00 - 100.000,00  

2023. 6.000,00 - - 60.000,00 - 66.000,00  

УКУПНО 80.000,00  26.050,00 0,00  166.000,00  0,00  272.050,00  

 

 

 

 

 

 

 



802                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 19/21 

 

 

3.12. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

Ред. 
број 

Назив 
пројектног 
приједлога 

Планирани 
резултати у 

посматраном 
периоду 

Година  
реализаци

је 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 
вриједност 

пројекта          
2021-2023.  

(КМ) 

Процјењена  
укупна 

вриједност 
пројекта (КМ) 

Градско 
Одјељење или 

Јавно предузеће 
одговорно за 

имплементацију 

Средства Града Приједора  
Остали извори 
финансирања 

(Донације, 
грантови, 

трансфери 
виших нивоа 
власти, јавна 
предузећа) 

 

Приватн
и извор 

Редовна 
буџетска 
средства 

Кредитна 
средства 

Неновчана 
средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Просторни план 
града Приједора 
за период 2020 - 
2040. година 

Испуњење законске 
обавезе и олакшано 
рјешавање захтјева из 
надлежности 
Одјељења 

2021. - 61.000,00 - - - 

158.000,00 158.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 70.000,00 - - - - 

2023. 27.000,00 - - - - 

2. 

Урбанистички 
план Козарац и 
контакт подручје 
за период 2019 - 
2039. година 

Испуњење законске 
обавезе и олакшано 
рјешавање захтјева из 
надлежности 
Одјељења 

2021. - 16.567,00 - - - 

16.567,00 27.612,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

3. 

Урбанистички 
план Омарске и 
контакт подручја 
за период 2022 - 
2042. година 

Испуњење законске 
обавезе и олакшано 
рјешавање захтјева из 
надлежности 
Одјељења 

2021. - 50.000,00 - - - 

100.000,00 100.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 35.000,00 - - - - 

2023. 15.000,00 - - - - 

4. 
ГИС- Одржавање и 
унапријеђење 

Унапријеђење и 
побољшање рада 
Одјељења за 
просторно уређење и 
Градске управе, 
омогућавање праћења 
стања о простору 

2021. 37.908,00 - - - - 

113.724,00 250.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 37.908,00 - - - - 

2023. 37.908,00 - - - - 

5. 
Јачање техничких 
капацитета у сврху 

2021. - - - - - 1.700.000,00 1.700.000,00 
Територијална 

ватрогасно - 
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заштите и 
спасавања људи и 
њихових 
материјалних 
добара 

Стварање техничких 
услова за дјеловање у 
кризним ситуацијама 

2022. - - - 1.700.000,00 - 
спасилачка 
јединица 

2023. - - - - - 

6. 

Ефикасно 
пружање јавних 
услуга у хитним 
ситуацијама 

Створени услови за 
ефикасније дјеловање 
јавних служби у 
кризним ситуацијама 

2021. - - - 80.000,00 - 

80.000,00 80.000,00 

Територијална 
ватрогасно - 
спасилачка 
јединица; 

Руководилац ОКЦ-
а 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

7. 

Изградња 
надстрешице на 
Градској тржници 
Приједор 

Изграђена 
надстрешица 

2021. - 15.000,00  - - - 

15.000,00 15.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, заштиту 
животне средине и 

имовинско-
стамбене односе 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

8. 

Средства за 
експропријацију 
за градске објекте             
( непокретности ) 

Експроприатисани 
објекти 

2021. - 133.000,00  - - - 

133.000,00 133.000,00 

Стручна служба 
Градоначелника / 

Одсјек за 
имовинске 
послове и 

евиденцију 
некретнина 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 

9. 

Издаци за 
прибављање 
грађевинских 
дозвола, ревизију 
техничке 
документације, 
технички пријем, 
геодетске услуге и 
издавање 
еколошких 
дозвола за 
градске објекте 

Обезбјеђене 
грађевинске дозволе, 
извршене ревизије 
техничке 
документације и 
технички пријем 

2021. - 24.000,00 - - - 

24.000,00 24.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, заштиту 
животне средине и 

имовинско-
стамбене односе 

2022. - - - - - 

2023. - - - - - 
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Финансијска рекапитулација пројеката из области ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

           

 
Број: 01-022-219/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

Година  

реализације 

Извори финансирања (КМ) 

Процјењена 

вриједност 

пројекта 2021-

2023. (КМ) 

Средства Града Приједора Остали извори 

финансирања 

(Донације, 

грантови, 

трансфери виших 

нивоа власти, 

јавна предузећа) 

Приватни 

извор 
Редовна 

буџетска 

средства 

Кредитна 

средства 

Неновчана 

средства 

2021. 37.908,00 299.567,00 - 80.000,00 - 417.475,00 

2022. 142.908,00 - - 1.700.000,00 - 1.842.908,00  

2023. 79.908,00 - - - - 79.908,00  

УКУПНО 260.724,00  299.567,00 0,00  1.780.000,00  0,00  2.340.291,00 
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316. 

На основу члана 31. тачка ђ) Закона о 
буџетском систему Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 
103/15 и 15/16), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 12/17) и члана 160. Пословника Скупштине 
Града Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 02/18), разматрајући Нацрт 
Одлуке о усвајању I Ребаланса буџета града 
Приједора за 2021. годину, Скупштина Града 
Приједора je на 12. сједници одржаној 27.10.2021. 
године донијела  
 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Нацрта I Ребаланса буџета 

Града Приједора за 2021. годину 
 
 

1. Усваја се Нацрт I Ребаланса буџета Града 
Приједора за 2021. годину са Препорукама 
Министарства финансија, у износу од 
64.520.611 КМ и упућује се на јавну расправу, 
ради прибављања мишљења и приjедлога. 

  
2. Задужује се Одјељење за финансије Града 

Приједора да спроведе Јавну расправу на 
Нацрт I Ребаланса буџета Града за 2021. 
годину.  

 
3. Јавна расправа ће се одржати електронским 

путем у периоду од 28.10. - 06.11.2021. 
године. 

 
4.  Саставни дио овог Закључка је табеларни 

преглед Нацрта I Ребаланса буџета Града 
Приједора за 2021. годину по 
организационој, економској и 
функционалној класификацији.  

 
5. Овај закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“.  

 

 
Број: 01-022-220/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

317. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. 

став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 143. 

Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина 

Града Приједор је на 12. сједници, одржаној 

27.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Градска апотека“ Приједор 

 

1. Владимир Стакић, дипломирани правник 

разрјешава се дужности вршиоца дужности 

директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-334/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

318. 

На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” број: 

68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. 

став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 12/17) и члана 143. 

Пословника Скупштине Града Приједор („Службени 

гласник Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина 

Града Приједор је на 12. сједници, одржаној 

27.10.2021. године, донијела  

 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Градска апотека“ Приједор 
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1. Жељко Шормаз, магистар економије 

именује се за вршиоца дужности директора 

ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именовани 

ће обављати до избора директора, а најдуже 
у периоду до 90 дана. 
 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-335/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
 
319. 

На основу члана 40. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. 
Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града 
Приједора је на 12. сједници одржаној дана 
27.10.2021. године, донијела  

 
ОДЛУКУ 

о приступању изради Измјене дијела Допуне 
Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – II Фаза, Радни назив -  

Регулациони план „Центар – Исток“ Блок 2 
 
Члан 1. 

Приступа се изради Измјене дијела Допуне 
Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – II Фаза, Радни назив 
Регулациони план „Центар – Исток“ Блок 2 (у даљем 
тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћен простор у 
подручју на укрштању улица Рудничка и Владимира 
Роловића у укупној површини од  цца 0,36 ha а који 
је приказан на карти у прилогу ове Одлуке. 

 
Обухват из претходног става није 

дефинитиван и може претрпјети мање корекције, а 
коначне границе биће одређене током израде 
Плана и након што носилац припреме и носилац 
израде Плана изврше усаглашавање начина израде 

документа у дигиталном облику са Министарством 
за просторно уређење, грађевинарство и екологију у 
складу са чл. 179. став (3) Правилника о начину 
израде, садражају и фомирању докумената 
просторног уређења („Сл. гласник Републике 
Српске“ бр. 69/13). 
 

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

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

Члан 3. 
За израду Плана дефинишу се слиједеће 

смјернице:  
- План ће се израдити у складу са одредбама 

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

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

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

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

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

Члан 4.  
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60 

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

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

Члан 5. 
Садржај Плана начелно је одређен чланом 

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

Члан 6. 
Носилац припреме Плана ће након 

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

Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 
трајању од 30 дана, у просторијама носиоца 
припреме и носиоца израде Плана и просторијама 
мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату 
Плана.   

 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта 

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

 
Носилац израде Плана обавезан је да 

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

Став носиоца израде Плана о примједбама, 
приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 
расправи која ће се заказати и одржати у року и 
саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) 

Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са 
закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће 
приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на 
усвајање.  

Члан 7. 
Средства за израду Плана и трошкове у 

поступку његовог доношења обезбједиће 
заинтерсовани инвеститор.    

 
Члан 8. 

Носилац припреме Плана је Градска управа - 
Одјељење за просторно уређење, а носилац израде 
Плана биће одређен на приједлог заинтересованог 
инвеститора који је обавезан да носиоцу припреме 
из става 1. достави доказ о избору носиоца израде 
Плана. 

Члан 9. 
Носилац припреме Плана дужан је да у току 

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

 
- Одјељења за привреду и 

предузетништво 
- Одјељења за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и 
имовинско-стамбене послове 

- Одсјека за мјесне заједнице 
-  „Водовод“ а.д. Приједор, 
- Т.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор, 
- „Комуналне услуге“ а.д. Приједор   
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- „Топлана“ а.д. Приједор  
- Органи и правна лица у чијем дјелокругу 

су: противпожарна заштита, заштита 
животне околине, сеизмолошка  и 
заштита културно-историјског и 
природног наслијеђа    
 

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

припреме елаборат Плана у дигиталном облику а 
заинтересовани инвеститор у аналогном облику. 
 

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

 
Стручна организација  је дужна да изврши 

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

              Члан 11. 
Све стручне, административне и друге 

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

Члан 12. 
На приједлог Носиоца припреме Плана 

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

 
У току поступка припреме и израде Плана, 

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

 
 
 
 
 
 
 

                Члан 13. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 
 
 
Број: 01-022-221/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

320. 

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 12. 

редовној сједници одржаној дана 27.10.2021. 

године, донијела  

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању Савјета за израду Регулационог плана 
„Центар – Сјевер“ Блок 1 

 
 
I 

Образује се Савјет за израду Регулационог плана 
„Центар – Сјевер“ Блок 1 

 
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. Драгана Бјељац., Одсјек за мјесне заједнице 
5. Далибор Кос, одборник 
6. Азра Пашалић, одборник 
7. Игор Јаворић, 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). 
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IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-111-336/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

321. 
На основу члана 39. Статута Града Приједора 

("Службени гласник Града Приједор" број: 12/17),  и 
члана 137. Пословника Скупштине Града Приједор 
("Службени гласник Града Приједор", број: 2/18), а у 
вези са чланом 85. Закона о заштити од пожара 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 94/19), 
Скупштина града Приједора је на 12. сједници 
одржаној 27.10.2021. године, донијела 
 

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу  накнада  за заштиту од 

пожара у 2021. години  

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о усвајању Програма 

кориштења прихода остварених по основу  накнада  

за заштиту од пожара у 2021. години са: 

  

1. Укупно утврђеним приходима..... 308.650,00 

КМ 

2. Укупно утврђеним расходима и 

издацима............................... 

308.650,00 

КМ 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм  

кориштења прихода остварених по основу   

накнадe  за заштиту од пожара у 2021. години, који 

је у прилогу ове Одлуке. 

Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Градска управа - Одјељење за финансије и 

Територијална ватрогасно-спасилачка јединица. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
Број: 01-022-222/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

 
ПРОГРАМ 

КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ  

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА У 2021. ГОДИНИ 

 

1.УВОД 

 Овим Програмом утврђује се кориштење 

средстава прикупљених  по основу накнаде за 

заштиту од пожара у 2021. години.  

Остваривање намјенских прихода 

регулисано је чланом 85. став.1. Закона о заштити од 

пожара („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 94/19). 

Регулисано је да привредна друштва и друга правна 

лица, која на територији Републике Српске обављају 

дјелатност обрачунавају и уплаћују накнаду у висини 

од 0,03% од пословног прихода за реализацију 

посебних мјера заштите од пожара. 

Накнада по основу обрачунате обавезе 

уплаћује се на рачун јавних прихода Републике 

Српске за опште уплате. 

Распоред прикупљених средстава по овом основу 

врши Министарство финансија, на следећи начин: 

а) 40% на посебан рачун Републичке управе цивилне 

заштите, која искључиво служе за опремање и обуку 

ватрогасно-спасилачких јединица у Републици 

Српској, а према плану који, у складу са процјеном 

угрожености Републике Српске, сачињава 

Републичка управа цивилне заштите у координацији 

са Ватрогасним савезом Републике Српске и 

ватрогасно спасилачким јединицама локалне 

самоуправе, који доставља Влади на усвајање за 

реализацију пројеката техничког опремања 
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ватрогасних јединица у Републици Српској, а према 

плану који усвоји Ватрогасни савез, 

б) 60% на рачун буџета јединица локалне 

самоуправе према сједишту привредног друштва и 

другог правног лица које уплаћује накнаду, која 

искључиво служе за реализацију пројеката 

техничког опремања ватрогасно-спасилачких 

јединица и израду објеката који користе ватрогасно-

спасилачке јединице за своје активности и чување 

ватрогасно – спасилачке опреме (ватрогасни 

домови и спремишта), те у другре сврхе које за циљ 

имају мјере превенције у области цивилне заштите.  

2. ПЛАНИРАНА  СРЕДСТВА 

У Програму употребе за 2021. годину предвиђено је 

остваривање укупних прихода у износу од 

308.650,00 КМ и то: 

 

Ред. 

бр. 

 

ОПИС 

Прилив од 

намјенских 

средстава 

на ЈРТ Град 

Приједор 

(60%)  

 ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ:  

1 

Пренос средстава из 2020. 

године расположивих за 

расподјелу у 2021. години 

 

130.168,33 

2 План намјенских средстава по 

Закону о заштити од пожара 

 

178.481,67 

 УКУПНО: 308.650,00 

 

1) На редном броју 1. приказан је пренос средстава 

из претходне године расположив за расподјелу у 

2021. години у износу од 130.168,33 КМ. 

Пренос новчаних средстава 01.01.2021. године 

извршен је у износу од 165.371,54 КМ. Из прилива 

средстава у 2021. години подмирује се и окончана 

ситуација за доградњу ватрогасног дома  која је 

евидентирана по грађевинским дневницима у 2020. 

години у износу од 35.203,21 КМ, а исплаћена је у 

току 2021. године, те је за расходе у овој 

календарској години остаје расположиво за крајњу 

потрошњу 130.168,33 КМ. 

2) На редном броју 2. приказан је план прихода 

намјенских средстава у току 2021. године од 

наплаћених накнада за заштиту од пожара од 

01.01.2021. до 31.12.2021. године у износу око 

178.481,67 КМ. 

3. ПРОГРАМ ПО НАМЈЕНАМА И ПРОЈЕКТИМА 

Распоред средстава која су предвиђена планом 

остваривања прихода у износу од 308.650,00 КМ, 

врше се на следеће приоритетне намјене како 

слиједи:  

 

Ред. 

бр. 

 

ОПИС 

Прилив од 

намјенских 

средстава на 

ЈРТ Град 

Приједор 

(60%)  

 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:  

1 

Средства за отплату ануитета по 

кредиту за изградњу 

ватрогасног дома (камате: 

17.493 и отплате: 84.445) 

 

101.938,00 

2 
Средства за набавку опреме за 

рад ватрогасног сервиса 46.602,00 

3 

Резервисање намјенских 

прихода за набавку ватрогасног 

возила за спашавање са висина 

(аутољестве са корпом) 

 

160.110,00 

 УКУПНО: 308.650,00 

  

 1) На редном броју 1. приказана су 

средства за отплату ануитета по кредиту за изградњу 

ватрогасног дома (камате: 17.493,00 и отплате: 

84.445,00) што на годишњем нивоу износи 

101.938,00 КМ. 

Ова намјена дефинисана је доношењем Одлуке о 

кредитном задужењу Града Приједора за изградњу 

ватрогасног дома у износу од 900.000 КМ са роком 

отплате од 10 година.  
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Кредит је подигнут  2018. године. Одлуком је 

дефинисано да се поврат средстава врши из 

намјенских средстава и исту је неопходно планирати 

у Програму употребе намјенских средстава и у 

Буџету града Приједора за сваку текућу годину до 

2028. године. 

2) На редном броју 2. приказана је набавка 

опреме за рад ватрогасног сервиса који ради при 

ТВСЈ, чија предрачунска вриједност износи 46.601,10 

КМ. 

Наиме, ступањем на снагу Правилника о посебним 

условима за вршење контролног испитивања 

апарата за гашење почетног пожара са измјенама и 

допунама (Службени Гласник Републике Српске број 

5/21 и 48/21) између осталог су прописани посебни 

услови који се односе на техничку опремљеност 

сервиса за вршење контролног испитивања апарата 

за гашење почетних пожара. 

Што се тиче услова који су прописани за лица 

запослена у сервису која могу вршити послове 

одржавања и испитивања апарата ТВСЈ Приједор 

испуњава услове. 

Међутим, што се тиче опреме за контролно 

испитивање против пожарних апарата (члан 5. 

Правилника) потребна је набавка следеће опреме: 

 Ручна стега са завојним вретеном и 

измјењивим пакновима и уграђеним 

држачем боце за демонтажу и монтажу 

вентила ЦО2 и С апарата, 

 Комбиновани систем за сервисирање и 

испитивање ПП апарата типа С, типа ЦО2 и 

хидрантских цријева ХВп, 

 Комбиновани систем за претакање ЦО2, 

 Завојна клипна пумпа за испитивање 

вентила сигурности, 

 Клијешта за пломбирање са логом и сл. 

У случају да се не обезбиједи намјенска опрема, 

пословање Сервиса ПП апарата и ватрогасне 

опреме, који је регистрован у саставу ТВСЈ Приједор, 

до 01. јануара 2022. године неће бити у могућности 

да настави са обављањем регистроване дјелатности.  

 

3) На редном броју 3. предвиђен је остатак 

средстава за набавку ватрогасног возила за 

спашавање са висина (аутољестве са корпом). 

По Плану заштите од пожара Општине Приједор од 

2004. године  до данас извршене су набавке 

специјалне опреме, које су неопходне за што 

ефикасније пружање заштите од пожара, осим 

специјалног ватрогасног возила за дејство 

спољашњом навалом и спашавање људства са 

висина аутољестве са корпом. 

Постојеће возило аутољества „Там 6500“ је 

произведено 1974, и са старости 41 годину, посталао 

је несигурно и технички превазиђено за спашавање 

људства са висина. 

Набавка наведеног возила захтијева значајнија 

финансијска средства од око 1.800.000 КМ. 

Програм ће реализовати Одјељење за 

финансије и Територијална ватрогасно спасилачка 

јединица Града Приједора, у складу са 

расположивим средствима и динамиком 

пристизања текућег прилива намјенских средстава у 

Буџет за 2021. годину. 

У складу са тачком 5. члана 85. Закона о 

заштити од пожара, реализацију и утрошак 

намјенских средстава прати Министарство 

унутрашњих послова Републике Српске, а контролу 

наплате и утрошка средстава  врши надлежни орган 

или служба у чији дјелокруг спада контрола и 

наплата пореза. 

 

Број: 01-022-222/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 

 

322. 

 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 
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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 12. 

сједници одржаној 27.10.2021. године,  донијела  

 

ОДЛУКУ 

о замјени непокретности 

 

I 

             ДАЈЕ СЕ сагласност на замјену непокретности 

између Града Приједор и привредног друштва 

„Некретнине МНЛ“ д.о.о. Приједор, ради рјешавања 

имовинско-правних односа на парцелама, који 

уговор ће се закључити на сљедећи начин: 

 

            1. Уговарач Град Приједор даје привредном 

друштву „Некретнине МНЛ“ д.о.о.  Приједор 

непокретности означене као:  

- к.ч. бр. 281/7, ограда у Пећанима, у 
површини од 257 m2,  

- к.ч. бр. 280/2, ораница, у површини од 142 
m2,  

- к.ч. бр. 279/9, градилиште, у површини од 20 
m2,  

      све  уписане  у  ЗК  ул.  бр. 828  К.О.  СП  Приједор  као  

својина  Града  Приједор са       

      дијелом 1/1; 

- к.ч. бр. 257/2, ораница, у површини од 195 
m2, уписана у ЗК ул. бр. 1395 К.О. СП  

Приједор као својина Града Приједор са дијелом 

1/1;  

- к.ч. бр. 257/18, ораница, у површини од 1216 
m2, уписана у ЗК ул. бр. 897 К.О. СП 

Приједор са дијелом 1/1.  

По новом премјеру непокретност је 

означена као: 

- к.ч. бр. 1048/9, Пећани, двориште, у 
површини од 1830 m2, уписана у ПЛ бр. 
3039/362 К.О. Приједор 1 као посјед Града 
Приједор са дијелом 1/1.  

                    

            2. Уговарач „Некретнине МНЛ“ д.о.о. 

Приједор даје Граду Приједор непокретности 

ознчене као:  

- к.ч. бр. 12/770, Двориште, у површини од 5 
m2, уписана у ЗК ул. бр. 8603 К.О. СП 
Приједор као својина „Некретнине МНЛ“ 
д.о.о. Приједор са дијелом 1/1; 
 

- к.ч. бр. 12/825, Трафо станица, у површини 
од 69 m2, уписана у ЗК ул. бр. 8603 К.О. СП 
Приједор као својина „Некретнине МНЛ“ 
д.о.о. Приједор са дијелом 1/1; 
 

- к.ч. бр. 12/828, Пролаз, у површини од 48 m2, 
уписана у ЗК ул. бр. 8603 К.О. СП Приједор 
као својина „Некретнине МНЛ“ д.о.о. 
Приједор са дијелом 1/1; 

 
- к.ч. бр. 12/829, Градилиште, у површини од 

10 m2, уписана у ЗК ул. бр. 8603 К.О. СП 
Приједор као својина „Некретнине МНЛ“ 
д.о.о. Приједор са дијелом 1/1; 

 
- к.ч. бр. 12/843, Двориште, у површини од 4 

m2, уписана у ЗК ул. бр. 8603 К.О. СП 
Приједор као својина „Некретнине МНЛ“ 
д.о.о. Приједор са дијелом 1/1; 
 

- к.ч. бр. 12/789, Двориште, у површини од 47 
m2, уписана у ЗК ул. бр. 8603 К.О. СП 
Приједор као својина „Некретнине МНЛ“ 
д.о.о. Приједор са дијелом 1/1; 
 

- к.ч. бр. 12/844, Двориште, у површини од 44 
m2, уписана у ЗК ул. бр. 8603 К.О. СП 
Приједор као својина „Некретнине МНЛ“ 
д.о.о. Приједор са дијелом 1/1. 

 

По новом премјеру непокретности су 

означене као: 

- к.ч. бр. 1920/2, Ул. Есада Миџића, двориште, 
површине 469 m2, уписана у ПЛ бр. 3039/329 
К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом, 1/1; 

- к.ч. бр. 1920/4, Есада Миџића, двориште, 
површине 69 m2, уписана у ПЛ бр.  5610/10 
К.О. Приједор 1 као посјед „Некретнине 
МНЛ“ д.о.о. Приједор са дијелом 1/1;  



813                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 19/21 

 

 

- к.ч. бр. 1920/5, Есада Миџића, двориште, 
површине 48 m2, уписана у ПЛ бр. 5610/10 
К.О. Приједор 1 као посјед „Некретнине 
МНЛ“ д.о.о. Приједор са дијелом 1/1; 

- к.ч. бр. 1920/6, Есада Миџића, двориште, 
површине 20 m2, уписана у ПЛ бр. 5610/10 
К.О. Приједор 1 као посјед „Некретнине 
МНЛ“ д.о.о. Приједор са дијелом 1/1; 

- к.ч. бр. 1931/11, Ул. Моше Пијаде, двориште, 
површине 4 m2, уписана у ПЛ бр. 3039/329 
К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом, 1/1; 

- к.ч. бр. 1931/9, Ул. Моше Пијаде, двориште, 
површине 47 m2, уписана у ПЛ бр. 3039/329 
К.О. Приједор 1 као посјед Града Приједор са 
дијелом, 1/1; 

- к.ч. бр. 1931/10, Ул. Моше Пијаде, двориште, 
површине 98 m2, уписана у ПЛ бр. 3039/329 
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 
и обавеза уговорних страна, а у складу са одредбама 
члана 348. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 
95/11, 60/15 и 107/19), закључи уговор о замјени 
непокретности описаних у тачки I ове Одлуке са 
„Некретнине МНЛ“ д.о.о. Приједор. Вриједност 
предметних непокретности утврђена је у Процјени 
тржишне вриједности некретнина, урађеној од 
стране овлаштеног вјештака грађевинско-
архитектонске струке Тимарац Тихомира, при чему 
је вриједност земљишта које Град Приједор даје 
привредном друштву „Некретнине МНЛ“ д.о.о. 
Приједор одређена у износу од 54.497,40 КМ, а 
вриједност земљишта које „Некретнине МНЛ“ д.о.о. 
Приједор даје Граду Приједор у износу од 38.810,19 
КМ. С обзиром на наведено, „Некретнине МНЛ“ 
д.о.о. Приједор је у обавези да надокнади Граду 
Приједор износ од 15.687,21 КМ, што ће бити 
наведено у уговору о замјени непокретности.  

 
 
 
 
 
 
 

 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
 

Број: 01-022-223/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 27.10.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

127. 

 На основу члана  82. став (3) Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 39/19 и 61/21), члана 89. 
Статута Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 12/17) и тачке III став (2) Одлуке о 
оснивању Савјета за развој туризма Града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједор“, број:  15/21), 
Градоначелник, доноси 
 

Рјешење  

о именовању чланова Савјета за развој туризма 

Града Приједор 

 

Члан 1. 

 Именује се Савјет за развој туризма Града 

Приједор (у даљем тексту: Савјет), у сљедећем 

саставу:  

1. Александар Дрљача, Агенција за 
економски развој Града Приједора 
„Преда-ПД“ Приједор - предсједавајући, 

2. Милена Гњатовић Симатовић, Агенција 
за економски развој Града Приједора 
„Преда-ПД“ Приједор – члан, 

3. Драгослав Кабић, Одјељење за 
саобраћај, комуналне послове и заштиту 
животне средине и имовинско-стамбене 
послове Града Приједор - члан, 

4. Раде Росић, Одјељење за привреду и 
предузетништво Града Приједор – члан, 

5. Лејла Муслимовић, Туристичка 
организација Града Приједора – члан, 

6. Слађана Јовић, Туристичка организација 
Града Приједора – члан, 

7. Наташа Пјевић Беслаћ, Национални парк 
„Козара“ – члан, 
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8. Оливера Брдар Мирковић, ЈУ 
Угоститељско економска школа 
Приједор – члан, 

9. Драшко Згодић, Планинарско друштво 
„Клековача“ – члан, 

10. Владислав Мирковић, Мотел „Бијеле 
воде“ – члан, 

11. Горан Гарача, Бициклистички клуб 
„Козара“ – члан. 
 

Члан 2. 

 (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 сљедећи:   

- 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, 

- 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.  

Члан 3. 
 Мандат чланова Савјета траје 4 године од 

дана именовања, а исто лице може бити опет 

именовано за члана Савјета.  

Члан 4. 

Савјет је обавезан донијети Пословник о 

своме раду. 

 
Члан 5. 

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

Број: 02-111-281/21 

Приједор,  

Датум: 19.10.2021. године 

ЗАМЈЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Жарко Ковачевић, с.р. 
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128. 

На основу члана 82. став (3) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. 

Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 12/17), Градоначелник Града 

Приједор, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 

o именовању чланова платформе за смањење 

ризика од катастрофа на подручју града Приједора 

 

1. Именују се чланови платформе за смањење 

ризика од катастрофа не подручју града 

Приједора, у саставу: 

 

1. Игор Сувајац, Одсјек за цивилну заштиту 

Градске управе Приједор, 

2. Радован Мартић,  Територијално  

ватрогасно-спасилачка  јединица Приједор, 

3. Драгослав Кабић, Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне 

средине и имовинско-стамбене послове 

Градске управе Приједор, 

4. Драган Вученовић, Одјељење за друштвене 

дјелатности Градске управе Приједор, 

5. Жељко Вуковић, Одсјек за мјесне заједнице 

Градске управе Приједор, 

6. Снежана Тасић, Одсјек за заједничке 

послове Градске управе Приједор, 

7. Николина Шобот, Одсјек за цивилну заштиту 

Градске управе Приједор, 

8. Адмира Кличић, Одсјек за информационо-

комуникационе технологије Градске управе 

Приједор, 

9. Милица Отковић, представник ЈЗУ „Дом 

здравља“ Приједор, 

10. Владана Пецаљ, Одјељење за просторно 

уређење Градске управе Приједор, 

11. Данијел Егић, Одјељење за пољопривреду и 

рурални развој Градске управе Приједор, 

12. Небојша Савановић, Одјељење за 

привреду и предузетништво Градске управе 

Приједор, 

13. Младен Марјановић, представник 

Удружења воћара Приједор, 

14. Зоран Веселиновић, представник ГО 

Црвеног крста Приједор, 

15. Зоран Булић, представник „Комуналне 

услуге“ а.д. Приједор, 

16. Дејан Панић, представник ЈУ Центра за 

социјални рад Приједор, 

17. Сања Муњиза, директор ЈУ О.Ш. „Бранко 

Ћопић“ Приједор, 

18. Оливера Брдар Мирковић, в.д. директора 

ЈУ Угоститељско-економска школа Приједор,  

19. Муриса Марић, представник 

организација цивилног друштва и  

20. Мира Згоњанин,  представник медија.  

 

2. Задатак  чланова  платформе  за  смањење  

ризика  од  катастрофа на подручју града 

Приједора је да у оквиру имплементације 

Заједничког програма Владе Швајцарске и 

Уједињених нација „Смањење ризика од 

катастрофа и одрживи развој у Босни и 

Херцеговини“ проводе активности за 

смањење ризика од катастрофа, учествује у 

процесу процјене ризика и израде и 

провођења локалне стратегије и акционих 

планова за смањење ризика од катастрофа.  

 

3. Ступањем  на  снагу  овог рјешења престаје  да  

важи  Рјешење  о  именовању чланова 

платформе за смањење ризика од катастрофа 

на подручју града Приједора, број: 02-111-

202/19 од 18.11.2019. године.  

 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављено у „Службеном гласнику 

Града Приједор“. 

 

Број: 02-111-290/21 

Приједор,  

Датум: 5.10.2021. године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Далибор Павловић, с.р. 

 

 

129. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. 



816                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 19/21 

 

 

Статута Града Приједора („Службени гласник 

Града Приједора“, број: 12/17) Градоначелник 

Града Приједор  доноси 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању дефицитарних занимања у  високој 

стручној спреми на подручју града Приједора за 

академску 2021/2022. годину 

 

I 

Дефицитарна занимања у високој стручној 

спреми на подручју града Приједора за академску 

2021/2022. годину су:  

 

1. професор математике, 
2. професор физике, 
3. професор хемије, 
4. професор њемачког језика, 
5. дипломирани инжењер 

грађевинарства, 
6. дипломирани инжењер шумарства, 
7. дипломирани инжењер геологије, 
8. дипломирани инжењер машинства, 

- смјер: производно машинство, 
индустријско инжењерство, 
механизација и конструкционо 
машинство и мехатроника, 

9. дипломирани инжењер 
електротехнике,  
- смјер: рачунарско инжењерство, 

софтверско инжењерство, 

електроника и телекомуникације, 

аутоматика и роботика и 

електроенергетика, 

       10.  дипломирани инжењер саобраћаја, 

                          - смјер: телекомуникације и 

поштански саобраћај, ваздушни саобраћај, 

                   11. дипломирани инжењер технологије, 

                          - смјер: хемијско инжењерство и 

технологије, графичко инжењерство 

(графички дизајн), прехрамбене 

технологије и индустријске 

биотехнологије, 

                   12. дипломирани дефектолог – логопед, 

                   13. дипломирани медицинар радне 

терапије, 

                   14. доктор медицине, 

15. дипломирани фармацеут. 

II 

Ова одлука ће бити основ за расписивање 

Јавног конкурса за додјелу стипендија Града 

Приједор студентима првог циклуса студија на 

високошколским установама за академску 

2021/2022. годину. 

                      
III 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 02-67-139/21 

Приједор,  

Датум: 26.10.2021. године 

ЗАМЈЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Жарко Ковачевић, с.р. 

 
 
130. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 
број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 89. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 12/17),  Градоначелник Града Приједор  доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК  
о измјенама и допунама Правилника о додјели 
стипендија Града Приједор ученицима средњих 

школа и студентима првог циклуса студија на 
високошколским установама 

 

Члан 1. 
У Правилнику о додјели стипендија Града 

Приједор ученицима средњих школа и студентима 
првог циклуса студија на високошколским 
установама („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 18/21)   у члану 7.  у ставу 2. на крају текста иза 
ријечи „годину“,брише се тачка,  ставља запета  и 
додајe сљедећи текст: „потврду о примјерном 
владању  за ученика, односно потврду  за студента 
да  није дисциплински одговарао за повреде етичког 
кодекса установе, потврду о просјеку оцјена и 
овјерену изјаву да не примају стипендију из  других 
јавних извора стипендирања.“ 
 

Члан 2. 
У члану 10. бришу се став 4. и 5. 
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Члан 3. 
У члану 12. у цијелом тексту ријечи 

„надлежне установе“ замјењују се ријечима 
„надлежног органа.“ 

 
Члан 4. 

У члану 15. иза ријечи „школску“ ставља се  
коса црта  и  додаје ријеч „академску“.  
У истом члану иза ријечи „ПРЕДА – ПД“ ставља се 
запета и додају ријечи „Занатско-предузетничке 
коморе Приједор“. 
 

Члан 5. 
У члану 22. иза става 1. додаје се нови став 2. 

који гласи:  
„Комисија се именује за сваку 

школску/академску годину“. 
 
Став 2. 3. и 4. постају став 3. 4. и 5. 

 
Члан 6. 

 У члану 23. иза става 1. додаје се нови став 2. 
који гласи: 
„За све ученике и студенте који нису у могућности да 
поднесу пријаву на јавни конкурс за додјелу 
стипендија, пријаву може да поднесе један од 
родитеља, старатељ или друго овлашћено лице, с 
тим да се на пријави наведу подаци 
ученика/студента.“ 
 

Члан 7. 
У члану 25. иза става 2. додаје се нови став 3. 

који гласи: 
„У изузетним случајевима Градоначелник 

може одобрити стипендију ученицима и студентима 
и мимо критеријума из овог Правилника, о чему 
доноси посебан акт“. 
 

Члан 8. 
Остале одредбе основног Правилника остају 

на снази. 
 

Члан 9. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
 

Број: 02-052-39-1/21                                                                                     

Приједор,  

Датум: 26.10.2021. године 

ЗАМЈЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Жарко Ковачевић, с.р. 

131. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16), 36/19 и 61/21)  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:5620070000263992, 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: 02-40-6885/21 

Приједор,  

Датум: 26.10.2021. године 

ЗАМЈЕНИК 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Жарко Ковачевић, с.р. 

 

ОГЛАСНИ ДИО 

323. 

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

О Г Л А С 
Код Одјељења за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор извршен је упис 
Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
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*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-201/21 од 1.9.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 36/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ – УЛАЗ БР.12, 
Приједор, Ул. Краља Петра I Ослободиоца бр. 12,  и 
то како слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Гордана Куриџа умјесто ранијег 
Наде Дракулић, 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: 08-372-216/21 од 21.9.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 24/04, УПИС промјене лица 
овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ – УЛАЗ Ц, Приједор, 
Ул. Митрополита Петра Зимоњића бр. 8,  и то како 
слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Мирослав Матијаш умјесто 
ранијег Радмиле Узелац, 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: 08-372-265/21 од 11.10.2021.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 309/21, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Занатска бр. 38, и то како 
слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Занатска бр. 38 
ОСНИВАЧИ: 15 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Милија Влачина, предсједник скупштине 
заједнице, самостално и без ограничења.  

_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-279/21 од 18.10.2021.године, 
извршило је у регистру заједница зграда у 
регистарском листу број: 175/07, УПИС промјене 
лица овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ ПЕЋАНИ Ц - 2, УЛАЗ 
5, Приједор, Ул. Митрополита Петра Зимоњића бр. 
27 (ранија адреса: „Пећани Ц-2, Л-5“),  и то како 
слиједи:  
Ново лице овлашћено за заступање заједнице са 
даном овог уписа је Даворин – Рино Шикман умјесто 
ранијег Раде Растоке, 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: 08-372-248/21 од 18.10.2021.године, 
извршило је у регистру заједница етажних власника 
стамбених зграда у регистарском листу број: 310/21, 
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Петра Петровића Његоша 
бр. 12а, и то како слиједи:  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Петра Петровића Његоша 
бр. 12а 
ОСНИВАЧИ: 10 етажних власника зграде.  
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања зградом.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
ЗАСТУПА: Наташа Угреновић, предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без ограничења.  
_____________________________________________ 
*Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине и имовинско- стамбене 
послове Градске управе Приједор, на основу 
рјешења број: 08-372-283/21 од 25.10.2021.године, а 
по пријави Арсенија Радочаја, као лица овлашћеног 
за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, 
Приједор, Ул. Вука Караџића бр. 15 – а, извршило је 
у регистру заједница зграда, у регистарском листу 
бр. 239/13, упис престанка функције именованог, 
који се брише из регистра са даном доношења 
рјешења.



819                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 19/21 

 

 

 
С А Д Р Ж А Ј 

 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

314.  Одлука о измјени и допуни одлуке о кредитном задужењу Града Приједора број: 01-
022-167/21  од 02.07.2021. године  

767. 

315.  Одлука о усвајању II измјене и допуне Плана капиталних инвестиција града Приједор 

за период 2021. – 2023. године 

769. 

 - II измјене и допуне Плана капиталних инвестиција града Приједор за период 2021. – 

2023. године 

770. 

316.  Закључак о усвајању Нацрта I Ребаланса буџета Града Приједора за 2021. годину 805. 

317.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 805. 

318.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Градска апотека“ Приједор 805. 

319.  Одлука о приступању изради Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне 
зоне Приједора са споменичким комплексом – II Фаза, Радни назив - Регулациони план 
„Центар – Исток“ Блок 2 

806. 

320.  Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана „Центар – Сјевер“ Блок 1 808. 

321.  Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу  накнада  за 

заштиту од пожара у 2021. години  

809. 

 - Програм кориштења прихода остварених по основу  накнаде за заштиту од пожара у 

2021. години 

809. 

 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ  

322.  Одлука о замјени непокретности 811. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  

127.  Рјешење о именовању чланова Савјета за развој туризма Града Приједор 813. 

128.  Рјешење o именовању чланова платформе за смањење ризика од катастрофа на 

подручју града Приједора 

815. 

129.  Одлука о утврђивању дефицитарних занимања у  високој стручној спреми на подручју 

града Приједора за академску 2021/2022. годину 

815. 

130.  Правилник о измјенама и допунама Правилника о додјели стипендија Града Приједор 
ученицима средњих школа и студентима првог циклуса студија на високошколским 
установама 

816. 

131.  Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор 817. 

323.  ОГЛАСНИ ДИО 817. 

 
-О- 

"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и 

административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора 

("Службени гласник града Приједора",број: 2/18). 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 

канцеларија број 65.  

Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Wеб адреса: www.приједорград.орг 

http://www.prijedorgrad.org/

