
 

 

155.

На основу члана 31. тачка ђ) Закона о 

буџетском систему Републике Српске (“Службени 

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

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

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

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

Приједора ("Службени гласник града Приједора" 

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

Града Приједора ("Службени гласник Града 

Приједора" број: 02/18), Скупштина града Приједора 

на 21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је 

ЗАКЉУЧАК 
о усвајању Нацрта I ребаланса буџета Града 

Приједора за 2022. годину 
 

1. Усваја се Нацрт I ребаланса буџета Града 

Приједора за 2022. годину са препорукама 

Министарства финансија, у износу од 77.437.666 КМ 

и  упућује се на јавну расправу, ради прибављања 

мишљења, приједлога и примједби. 

2. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 19.08 

до 26.08.2022. године, према Програму провођења 

јавне расправе. 

4. Задужује се Одјељење за финансије Града 

Приједора да спроведе Јавну расправу на Нацрт I 

ребаланса буџета Града за 2022. годину. 

5. Саставни дио овог Закључка је табеларни преглед 

Нацрта I ребаланса буџета Града Приједора за 2022. 

годину са свим законом предвиђеним 

класификацијама и образложењем. 

6. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и 

биће објављен у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

Број: 01-022-122/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 
 
156. 

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 

Приједлог Одлуке о усвајању III измјена и допуна 

Плана капиталних инвестиција града Приједор 

(2021.-2023.) за 2022. и 2023. годину, Скупштина 

града Приједора на 21. сједници, одржаној 

17.8.2022. године, донијела је 

 

 

 

ГОДИНА XXXI 

ЧЕТВРТАК 18.8.2022. 

БРОЈ 

12. 

Web adresa 

www.prijedorgrad.org 
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ОДЛУКУ 

о усвајању III измјене и допуне Плана капиталних 

инвестиција града Приједор (2021.-2023.) за 2022. и 

2023. годину 

 

1. Скупштина града Приједора усваја III измјену и 

допуну Плана капиталних инвестиција града 

Приједор (2021.-2023.) за 2022. и 2023. годину. 

 

2. Саставни дио ове Одлуке је III измјена и допуна 

Плана капиталних инвестиција града Приједор 

(2021.-2023.) за 2022. и 2023. годину. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједора“. 

 

Број: 01-022-123/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

III ИЗМЈЕНА И ДОПУНА ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ГРАДА ПРИЈЕДОРА (2021.-2023.) ЗА 2022. И 2023. 

ГОДИНУ 

1. Образложење 

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

инвестиција, за 21. редовну сједницу Скупштине Града, Одјељење за финансије је кандидовало тачку дневног 

реда: „Приједлог Одлуке о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу  града Приједора  број:01-022-

167/21 од 02.07.2021. године. 

 Законски основ за доношење одлуке, поред осталих услова, регулисан је и чланом 69. Закона о 

задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 71/12,52/14, 

114/17, 131/20 и 28/21) у коме је регулисано: “Кредитна средства могу се користити само за намјену за коју су 

одобрена, а само изузетно, Скупштина јединице локалне самоуправе може промијенити намјену задужења уз 

сагласност кредитора и Министарства финансија.” Међутим, да би се добила сагласност Министарства 

финансија, непходно је да пројекти наведени у Одлуци о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу 

града Приједора, такође буду и у Плану капиталних инвестиција града Приједора. 

 Град Приједор је донио Одлуку о кредитном задужењу  („Службени гласник Града Приједора“, број: 

13/21.), а затим измјене и допуне исте која је објављена у „Службеном гласнику Града Приједора“, број: 

14/21,17/21,19/21. Повлачење средстава на рачун Града Приједора извршено је 27.12.2021. године. Како је 

последњом Измјеном одлуке пројектовано да ће кредит бити пласиран 31.10.2021. године, Град Приједор је 

наставио у новембру и децембру 2021. године плаћати ануитете за постојеће кредите и самим тим на датум 

пласмана кредита  мање средстава је било неопходно за рефинансирање постојећих кредита, те је остварена 

могућност да се та разлика у износу од 245.994,00 КМ преусмјери у капиталне пројекте. 

 Обзиром да је један од услова за добијања сагласности за кредитно задужење, од стране Министарства 

финансија Републике Српске, усклађеност пројеката у Одлуци о измјени и допуни Одлуке о кредитном 

задужењу града Приједора са Планом капиталних инвестиција града Приједора, 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.  

 Поред горе наведеног, током реализације појединих пројеката у 2021. и 2022. години, дошло је до 

повећања вриједности појединих пројеката услијед раста цијена,  али и до тога да су одређени пројекти 

реализовани у мањем обиму у односу на планирани, па је и ово један од разлога због којег је неопходна 

измјена и допуна Одлуке о кредитном задужењу града Приједора и њено усклађивање са Планом капиталних 

инвестиција града Приједора. 
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 2. Преглед измјењеног и допуњеног Плана капиталних инвестиција по областима и годинама 

инвестирања ( 2021.-2023.) за 2022. и 2023. годину 

Измјена и допуна Плана капиталних инвестиција града Приједора ( 2021.-2023. ) за 2022. и 2023. годину 

је креирана у складу са Приједлогом  Одлуке о измјени и допуни Одлуке о кредитном задужењу града Приједор 

број 01-022-167/21 од 02.07.2021. године. 

Измјењен и допуњен План капиталних инвестиција ( 2021.-2023. ) за 2022. и 2023. годину година 

обухвата 68 пројекта и подјељен је у 13 области инвестирања и то: 

1. Привреда, 

2. Комунална инфраструктура, 

3. Саобраћајна инфраструктура, 

4. Електро инфраструктура, 

5. Култура, 

6. Туризам, 

7. Образовање, 

8. Спорт, 

9. Заштита животне средине и енергетска ефикасност, 

10. Здравство, 

11. Друштвени садржаји  

12. Информационе технологије - ИТ и 

13. Остали пројекти. 

Укупна вриједност предложених пројеката у измјењеном и допуњеном Плану капиталних инвестиција 

( 2021.-2023.) за 2022. и 2023. годину је 76.501.878,40 КМ, од чега је из буџета града Приједора планирано да 

се обезбједи 36.967.243,40 КМ, док је из екстерних извора планирано да се обезбједи 39.534.635,00КМ. 

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

година, по годинама и областима инвестирања, дат је у табели број 1.: 

Табела 1. - Преглед по областима и годинама инвестирања у ПКИ 2021.-2023. године 

Р/б Области 
Број 

пројеката 

2021. 

(КМ) 

2022. 

(КМ) 

2023. 

(КМ) 

Укупно 

(КМ) 

1. Привреда 9 3.701.087,00 11.782.000,00 200.000,00 15.683.087,00 

2. 
Комунална 

инфраструктура 
6 2.690.000,00 2.130.922,00 200.000,00 5.020.922,00 

3. 
Саобраћајна 

инфраструктура 
13 2.670.514,00 6.986.141,00 2.550.000,00 12.206.655,00 

4. 
Електро 

инфраструктура 
5 1.350.000,00 2.050.000,00 2.050.000,00 5.450.000,00 

5. 

Заштита животне 

средине и 

енергетска 

ефикасност 

9 1.419.063,00 7.353.645,00 1.212.500,00 9.985.208,00 
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 Напомена: У колони 2021. година налазе се вриједности пројеката који су планирани током 2021. 

године када се вршила израда, те измјена и допуна Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. година за 2021. 

годину и на основу којих ће се креирати годишњи извјештај о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2021. 

годину, док су колоне 2022. и 2023. година предложене планиране вриједности пројеката обухваћене 

поступком ревизије за наредни двогодишњи период ( 2022.-2023. година ). Иако се ради о Плану за наредни 

двогодишњи период ( 2022.-2023. година), колона са планским подацима за 2021. годину је задржана како би 

се пратио континуитет планирања у Плану капиталних инвестиција 2021.-2023. година. 

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

године, према изворима финансирања, дат је у табели број 2.: 

Табела 2.-Преглед финансијских улагања у ПКИ, према изворима финансирања 

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. 3.524.576,00 21.816.316,40 - 21.669.315,00 - 47.010.207,40 

6. Култура  2 0,00 4.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 

7. Туризам 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

8. Образовање 3 136.386,00 6.290.072,00 126.335,00 6.552.793,00 

9. Спорт 5 986.015,00 1.700.000,00 5.350.000,00 8.036.015,00 

10. Здравство 1 195.072,00 0,00 0,00 195.072,00 

11. 
Друштвени 

садржаји 
4 1.010.863,00 1.097.836,00 0,00 2.108.699,00 

12. 
Информационе 

технологије - ИТ 
2 106.050,00 160.000,00 6.000,00 272.050,00 

13. Остали пројекти 9 417.475,00 3.459.591,40 114.311,00 3.991.377,40 

УКУПНО 68 14.682.525,00 47.010.207,40 14.809.146,00 76.501.878,40 
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2023. 1.482.811,00 - - 13.326.335,00 - 14.809.146,00 

Укупно 5.167.273,00 31.799.970,40 - 39.534.635,00 - 76.501.878,40 

 

 Напомена: Ред 2021. година представља вриједности пројеката који су планирани током 2021. године 

када се вршила израда, те измјена и допуна Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. година за 2021. годину 

и на основу којих ће се креирати годишњи извјештај о остварењу Плана капиталних инвестиција за 2021. 

годину, док су редови 2022. и 2023. година предложене планиране вриједности пројеката обухваћене 

поступком ревизије за наредни двогодишњи период  ( 2022.-2023. година ). 

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

година, 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, па је за 

плански период 2021.-2023. година предложена реализација само једне фазе пројекта, док се укупна 

вриједност пројекта односи на његову реализацију у цјелини. 

Имајући у виду наведено, План капиталних инвестиција Града Приједора за период  2021.-2023. година, 

је усклађен са Интегралном стратегијом развоја Града Приједор 2014.-2024. година, као и будућим стратешким 

фокусима развоја Града Приједор. 

 План капиталних инвестиција је усклађен са редовним буџетским и кредитним средствима, 

планираним и пројектованим, као и процјеном очекиване динамике финансирања капиталних пројеката путем 

других извора финансирања или сарадње са приватним партнерима. 

 Провођење и ажурирање Плана капиталних инвестиција Града Приједор је у надлежности  свих 

организационих јединица Градске управе и његово ажурирање се спроводи минимално једном годишње, уз 

консултације са представницима јавног,  привредног  и сектора цивилног друштва. 

 У наставку је табеларни преглед пројеката измјењеног и допуњеног Плана капиталних инвестиција 

2021.-2023. година за 2022. и 2023. годину по областима инвестирања. 
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1. Табеларни преглед пројеката измјењеног и допуњеног Плана капиталних инвестиција 2021.-2023. година за 2022. и 2023. годину по 

областима инвестирања 

 
1.1. 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 

финансирањ
а (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. 

Регулациони план 
спортског 
аеродрома 
"Урије" 

Унапријеђење 
услова за 
привредни развој 
Града 

2021. - 18.000,00 - - - 

50.000,00 50.000,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 32.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

2. 

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

Изграђена 
саобраћајница са 
комплетном 
комуналном 
инфраструктуром 

2021. - - - 640.000,00 - 

840.000,00 840.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - 200.000,00 - 

2023. - - - - - 

3. 

Основе 
кориштења 
пољопривредног 
земљишта 

Покретање 
процедуре 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

предузетништво 
2022. 

200.000,0
0 

- - - - 

2023. - - - - - 

4. 
Шумскопривредне 
основе 

Покретање 
процедуре 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

предузетништво 

2022. - - - - - 

2023. 
200.000,0

0 
- - - - 
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5. 

Адаптација и 
доградња анекса 
Пословног центра 
Приједор 

Мултимедија 
студио, 
Радионички 
простор, 
Старт-уп простори 

2021. - - - - - 

430.000,00 430.000,00 

Агенција ПРЕДА-
ПД/Одјељење за 

привреду и 
предузетништво 

2022. 51.000,00 
175.000,0

0 
- 204.000,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Изградња физичке 
инфраструктуре у 
индустријској зони 
Целпак 

Изграђена 
техничка, 
саобраћајна и 
комунална 
инфраструктура 

2021. - - - - - 

1.045.000,00 1.045.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

предузетништво 

2022. - 
1.045.000,

00 
- - - 

2023. - - - - - 

7. 

Изградња физичке 
инфраструктуре у 
индустријској зони 
Аеродормско 
насеље 

Изграђена 
техничка, 
саобраћајна и 
комунална 
инфраструктура 

2021. - - - - - 

375.000,00 375.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

предузетништво 

2022. - 
375.000,0

0 
- - - 

2023. - - - - - 

8. 
Улагање у рибњак               
„ Саничани“ 

Успостављен 
функционалан 
рибњак 

2021. - - - - - 

9.500.000,00 9.500.000,00 
Одјељење за 
привреду и 

предузетништво 
2022. - 

9.500.000,
00 

- - - 

2023. - - - - - 

9. 

Изградња 
хладњаче за 
складиштење воћа 
у Омарској 

Стављање 
хладњаче у 
употребу 

2021. - 
166.837,0

0 
- 99.450,00 - 

266.287,00 800.000,00 
Одјељење за  

пољопривреду и 
рурални развој 

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. - 184.837,00 - 739.450,00 - 924.287,00 

2022. 283.000,00 11.095.000,00 - 404.000,00 - 11.782.000,00 

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

УКУПНО 483.000,00 11.279.837,00 0,00 1.143.450,00 0,00 12.906.287,00 
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1.2. КОМУНАЛНА 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 

Неновча
на 

средства 

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

1. 

Изградња 
терцијарне 
водоводне 
мреже са 
кућним 
прикључцима 
насеља везаних 
за систем 
водоснабдијева
ња „Црно Врело“ 
(ЕИБ) 

Изграђено 120 
km водоводне 
мреже и 
прикључено 
2.500 
домаћинстава 

2021. - 1.500.000,00 - 800.000,00 - 

 
 
 

4.000.000,00 

 
 
 

9.397.951,41 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 
послове и 

заштиту животне 
средине и 

имовинско-
стамбене 
послове 

2022. - 1.100.000,00 - 600.000,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

Изградња 
водоводне 
мреже у засеоку 
Кукићи, Доњи 
Гаревци 

Изграђено 5.048 
m водоводне 
мреже 

2021. - 100.000,00 - - - 

 
 

125.922,00 

 
 

125.922,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 
послове и 

заштиту животне 
средине и 

имовинско-
стамбене 
послове 

2022. - 25.922,00 - - - 

2023. - - - - - 
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3. 

Изградња 
водоводне 
мреже у насељу 
Чараково - 
Горње поље 

Изграђено 2.790 
m водоводне 
мреже и 
прикључена 43 
домаћинства 

2021. - - - - - 

105.000,00 105.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - 105.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

4. 

Наставак 
изградње 
водоводне 
мреже Тукови - 
Жегер 

Изграђено 2.180 
m секундарне 
мреже и спојена 
64 кућна 
прикључка 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 100.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

5. 

Изградња 
канализационе 
мреже у насељу 
Јањића пумпа 

Изграђено 1.200 
m 
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. - 1.600.000,00 - 970.000,00 - 2.570.000,00 

2022. 100.000,00 1.230.922,00 - 800.000,00 - 2.130.922,00  

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

УКУПНО 100.000,00  2.830.922,00  0,00  1.970.000,00  0,00  4.900.922,00  
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1.3. 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 
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 - - - - 

2023. 50.000,00 - - 900.000,00 - 

2. 

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. - - - - - 

2023. 100.000,00 - - 300.000,00 - 
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3. 

Изградња 
паркиралишта 
код 
Средњошколског 
Центра 

Изграђено 
паркиралиште 

2021. - - - - - 

300.000,00 300.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. 300.000,00 - - - - 

4. 

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 - 

5. 
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. - - - - - 

2023. 100.000,00 - - 400.000,00 - 

6. 

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. 50.000,00 - - - - 

2023. 250.000,00 - - - - 

7. 
Изградња и 
увођење паркинг 
сервиса 

Успостављен 
функционалан 
паркинг сервис 

2021. - - - - - 

40.000,00 40.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - 40.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

8. 

Реконструкција 
улице 

Митрополита 
Петра Зимоњица 
у насељу Пећани 

Реконструисана 
улица 

2021. - - - - - 

1.370.000,00 1.370.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - 
1.370.000,0

0 
- - - 

2023. - - - - - 

9. 

Учешће Града 
Приједора у 

суфинансирању 
изградње путева 

у МЗ, као и са 

Изграђени и 
реконструисани 
путеви 

2021. 
 
- 
 

210.000,00 - 315.000,00 - 

1.400.000,00 1.400.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 
 

200.000,00 
150.000,00 - 525.000,00 - 
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Федералним 
Министарством 

расељених особа 
и избјеглица у 

износу  од  40 % 

 

2023. 
 
- 
 

- - - - 

10. 

 
Изградња и 

реконструкција 
путне и 

комуналне 
инфраструктуре 

из кредитних 
средстава 

 
 

Реконструисани 
и изграђени 

путеви 

2021. - 911.864,00 - - - 

5.348.005,00 5.348.005,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 
1.200.000,

00 
1.183.115,0

0 
- 2.053.026,00 - 

2023. - - - - - 

11. 

Изградња 
пјешачког моста 

испод пијаце који 
повезује 

Рашковац и 
Пећане 

Изграђен 
пјешачки мост 

2021. - - - - - 

15.000,00 15.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - 15.000,00 - - - 

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. 
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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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. - 1.974.514,00 - 385.000,00 - 2.359.514,00 

2022. 1.550.000,00 2.758.115,00 - 2.678.026,00 - 6.986.141,00 

2023. 850.000,00 - - 1.700.000,00 - 2.550.000,00  

УКУПНО 2.400.000,00  4.732.629,00 0,00  4.763.026,00 0,00  11.895.655,00 
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1.4. ЕЛЕКТРО ИНФРАСТРУКТУА 

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. 

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, 
реконструисана и у 
путну зону градског 
подручја 
измјештена СН и НН 
мрежа и постројења 

2021. - - - 550.000,00 - 

2.050.000,00 15,000.000.00 

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, 
реконструисана 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 - 
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3. 

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

Реконструисана 
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 - 

2023. - - - 150.000,00 - 

4. 

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

Реконструисана 
6,3кВ расклопница, 
трафо станица и 
далековод 

2021. - - - 200.000,00 - 

600.000,00 1,000.000.00 

МХ ЕРС, АД 
Требиње, ЗП 

Електрокрајина 
АД, Бања Лука 

2022. - - - 200.000,00 - 

2023. - - - 200.000,00 - 

5. 

Имплементација 
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. - - -     2.050.000,00     
                            

-       
    2.050.000,00     

2023. - - -     2.050.000,00     
                            

-       
    2.050.000,00     

УКУПНО 0,00  0,00  0,00  5.450.000,00  0,00  5.450.000,00  
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1.5. 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 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 - - - 

 
 
 

629.000,00 

 
 
 

629.000,00 

Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 228.500,00 - - - - 

2023. 312.500,00 - - - - 

2. 

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 

2021. - - - - - 

200.000,00 200.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС  и 
ИСП 

2022. - - - 200.000,00 - 

2023. - - - - - 
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3. 

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 m 

2021. - - - - - 

800.000,00 800.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - 800.000,00 - 

4. 

Наставак изградње 
насипа са десне 
обале ријеке Сане 
поред Жегерског 
моста 

Изграђено цца 150 m 
насипа 

2021. - - - - - 

100.000,00 100.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - - - - - 

2023. - - - 100.000,00 - 

5. 

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. - - - - - 

6. 
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. - - - - - 

7. 
Уређење ријеке 
Гомјенице 

Уређење ријеке 
Гомјенице од ушћа у 
Сану узводно 4 km 

2021. - - - - - 

2.500.000,00 2.500.000,00 
ЈУ " Воде 
српске" 

2022. - - - 2.500.000,00 - 

2023. - - - - - 
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8. 
Изградња и 

реконструкција 
јавне расвјете 

Изграђена и 
реконструисана 
јавна расвјета 

2021. - 771.875,00 - - - 

1.600.643,00 1.600.643,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. 828.768,00 - - - - 

2023. - - - - - 

9. 

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 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове и ЗЗС и 
ИСП 

2022. - 80.000,00 - - - 

2023. - - - - - 
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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 - 859.875,00 - - - 859.875,00 

2022. 1.057.268,00 80.000,00 - 6.216.377,00 - 7.353.645,00 

2023. 312.500,00 - - 900.000,00 - 1.212.500,00 

УКУПНО 1.369.768,00 939.875,00 0,00  7.116.377,00  0,00  9.426.020,00 
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1.6.  КУЛТУРА  

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. 

Изградња 
културног центра                          
(пројекат 
"Изградња 
библиотеке") 

Изграђен 
Културни 
центар 

2021. - - - - - 

6.000.000,00 6.000.000,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 3.000.000,00 - 

2023. - - - 3.000.000,00 - 

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. - - - 4.000.000,00 - 4.000.000,00  

2023. - - - 3.000.000,00 - 3.000.000,00  

УКУПНО 0,00  0,00  0,00  7.000.000,00  0,00  7.000.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



642                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 12/22 

 

 
 

1.7. 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 

Неновчан
а средства 

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

1. 

Изградња објекта 
предшколске 
установе дјечијег 
вртића у 
Приједору         - 
насеље Пећани 

Изграђен 
модеран дјечији 
вртић у 
Приједору 

2021. - - - - - 

6.033.714,00 6.033.714,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - 2.000.000,00 - 4.033.714,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

Реконструкција 
објеката 
предшколског 
образовања и 
објеката 
основних и 
средњих школа 

Постављање 
стаклене стијене 
у ОШ "Десанка 
Максимовић", 
издаци за 
санацију ОШ 
„Доситеј 
Обрадовић“ у 
Расавцима и 
издаци за 
инвестиционо 
одржавање, 
реконструкцију и 
адаптацију 
зграда и објеката  

2021. 42.978,00 49.808,00 - 18.600,00 - 

241.409,00 241.409,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - 130.023,00 - - - 

2023. - - - - - 
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3. 
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 49.808,00 -           18.600,00     - 111.386,00 

2022. - 2.130.023,00 - 4.160.049,00 - 6.290.072,00 

2023. - - -         126.335,00     -     126.335,00  

УКУПНО 42.978,00 2.179.831,00 0,00  4.304.984,00 0,00  6.527.793,00 
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1.8. СПОРТ 

Ред. број 
Назив пројектног 

приједлога 

Планирани 
резултати у 
посматрано
м периоду 

Година  
реализац

ије 

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 

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. 
Реконструкција и 
изградња спортске 
дворане у Омарској 

Изградња 
дворане 

2021. - - - - - 

1.700.000,00 1.700.000,00 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 850.000,00 - 

2023. - - - 850.000,00 - 

2. 

Издаци за 
изградњу 
рефлектора на 
главном стадиону и 
остала 
инфраструктура 

Изградња 
рефлектора 

2021. - - - - - 

800.000,00 800.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељењ
е за саобраћај, 

комуналне послове, 
заштиту животне 

средине и 
имовинско-стамбене 

односе 

2022. - 800.000,00 - - - 

2023. - - - - - 
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3. 
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. - - - - - 

2023. - - - 
4.500.000,

00 
- 

4. 

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

Изграђена 
трим стаза 

2021. -  - - - 

50.000,00 50.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељењ
е за саобраћај, 

комуналне послове, 
заштиту животне 

средине и 
имовинско-стамбене 

односе 

2022. - 50.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

5. 
Изградња стадиона 
у Гомјеници 

Изграђен 
стадион 

2021. - 96.015,00 - - - 

96.015,00 96.015,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељењ
е 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. - 96.015,00 - - - 96.015,00 

2022. - 850.000,00 - 850.000,00 - 1.700.000,00  

2023. - - - 5.350.000,00 - 5.350.000,00 

УКУПНО 0,00  946.015,00 0,00  6.200.000,00  0,00  7.146.015,00 
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1.9. ДРУШТВЕНИ САДРЖАЈ 

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. 

Унутрашње 
уређење 
Поливалентне 
сале у склопу 
Ватрогасног дома 

Пројекат 
унутрашњег 
уређења и 
акустичких 
карактеристика 

2021. - - - - - 

110.961,00 110.961,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности, Јавни 
градски хор Приједор 

2022. - - - 110.961,00 - 

2023. - - - - - 

2. 

 
Набавка 
пројектора, те 
реконструкција 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 
Одјељење за 

друштвене 
дјелатности 

2022. - - - 209.902,00 - 

2023. - - - - - 

3. 

Реконструкција 
домова и осталих 
објеката у 
власништву Града 

Реконструисани 
домови 

2021. - 101.027,00 - - - 

438.000,00 438.000,00 

Одјељење за 
друштвене 

дјелатности,Одјељење 
за саобраћај, 

комуналне послове, 
заштиту животне 

средине и имовинско-
стамбене односе 

2022. 168.000,00 168.973,00 - - - 

2023. - - - - - 



649                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 12/22 

 

 
 

4. 

Уређење 
екстеријера око 
борачких зграда 
на Пећанима 

Уређен 
екстеријер 

2021. - - - - - 

440.000,00 440.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, комуналне 

послове, заштиту 
животне средине и 

имовинско-стамбене 
односе 

2022. 20.000,00 420.000,00 - - - 

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. - 101.027,00 - - - 101.027,00 

2022. 188.000,00 588.973,00 - 320.863,00 - 1.097.836,00 

2023. - - - - - 0,00  

УКУПНО 188.000,00 690.000,00 0,00  320.863,00  0,00  1.198.863,00 
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1.10.  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

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. 

Паметни градови                   
(дигитална 
трансформација  
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. - - - 60.000,00 - 

2023. 6.000,00 - - - - 

2. 

Софтвер за 
повећање наплате 
прихода и издаци 
за осталу 
нематеријалну 
произведену 
имовину                      
( Лиценце, 
софтвери, 
антивирусни 
програми, 
софтвер за 
наплату паркинга 

Повећана 
наплата 
пореза на 
непокретност 
за 20 % и 
обезбјеђена 
остала 
нематеријална 
произведена 
имовина 

2021. - 26.050,00 - - - 

126.050,00 126.050,00 

Одсјек за 
информационо 

-  
комуникационе 

технологије / 
Одјељење за 

финансије 

2022. 50.000,00 - - 50.000,00 - 

2023. - - - - - 
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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. - 26.050,00 - - - 26.050,00 

2022. 50.000,00 - - 110.000,00 - 160.000,00  

2023. 6.000,00 - - - - 6.000,00  

УКУПНО 56.000,00  26.050,00 0,00  110.000,00  0,00  192.050,00 
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1.11. ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ 

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) 

Приватни 
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 - - - 

195.803,00 195.803,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. 58.400,00 - - - - 

2023. 76.403,00 - - - - 

2. 

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

Испуњење законске 
обавезе и олакшано 
рјешавање захтјева 
из надлежности 
Одјељења 

2021. - 8.283,60 - - - 

16.567,00 27.612,00 
Одјељене за 
просторно 
уређење 

2022. - 8.283,40 - - - 

2023. - - - - - 

3. 
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 - - - - 

4. 

Јачање 
техничких 
капацитета у 
сврху заштите и 
спасавања људи 
и њихових 

Стварање техничких 
услова за дјеловање 
у кризним 
ситуацијама 

2021. - - - - - 

2.300.000,00 2.300.000,00 

Територијална 
ватрогасно - 
спасилачка 
јединица 

2022. - 2.300.000,00 - - - 

2023. - - - - - 



654                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 12/22 

 

 
 

 

материјалних 
добара – 
набавка 
специјалног 
возила за 
потребе ТВСЈ 
Приједор 

5. 

Ефикасно 
пружање јавних 
услуга у хитним 
ситуацијама 

Створени услови за 
ефикасније 
дјеловање јавних 
служби у кризним 
ситуацијама 

2021. - - - - - 

80.000,00 80.000,00 

Територијална 
ватрогасно - 
спасилачка 
јединица; 

Руководилац 
ОКЦ-а 

2022. - - - 80.000,00 - 

2023. - - - - - 

6. 

Изградња 
надстрешице на 
Градској 
тржници 
Приједор 

Изграђена 
надстрешица 

2021. - - - - - 

25.000,00 25.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, заштиту 
животне 

средине и 
имовинско-

стамбене односе 

2022. - 25.000,00 - - - 

2023. - - - - - 

7. 

Средства за 
експропријацију 
за градске 
објекте             
(непокретности) 

Експроприатисани 
објекти 

2021. - 133.000,00 - - - 

333.000,00 333.000,00 

Стручна служба 
Градоначелника 

/ Одсјек за 
имовинске 
послове и 

евиденцију 
некретнина 

2022. 200.000,00 - - - - 

2023. - - - - - 

8. 

Набавка возила 
за потребе АД 
„Водовод“ 
Приједор 

Набављено возило 

2021. - - - - - 

750.000,00 750.000,00 

Одјељење за 
саобраћај, 
комуналне 

послове, заштиту 
животне 

средине и 
имовинско-

стамбене односе 

2022. - 750.000,00 - - - 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-022-123/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
9. 

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. - - - - - 

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. 37.908,00 226.283,60 - - - 264.191,60 

2022. 296.308,00 3.083.283,40 - 80.000,00 - 3.459.591,40 

2023. 114.311,00 - - - - 114.311,00 

УКУПНО 448.527,00 3.309.567,00 0,00  80.000,00  0,00  3.838.094,00 
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157. 

                 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 

Информацију о реализацији Одлуке о дугорочном 

задужењу града Приједор, Скупштина града 

Приједора на 21. сједници, одржаној 17.8.2022. 

године, донијела је 

ОДЛУКУ 

о усвајању Информације о реализацији Одлуке о 

дугорочном задужењу града Приједор 

 

1. Скупштина града Приједора усваја Информацију 

о реализацији Одлуке о дугорочном задужењу 

града Приједор. 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Града Приједора“. 

 

Број: 01-022-124/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

 

158. 

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 21. сједници, одржаној 17.8.2022. године, 
донијела је 

 
 

ОДЛУКУ 
о расподјели неутрошених средстава од 

реализованог кредита по Одлуци о измјени и 
допуни Одлуке о кредитном задужењу Града 

Приједор 
 

1. 

Неутрошена средства по  Одлуци о измјени и допуни 

Одлуке о кредитном задужењу Града Приједора 

број 01-022-218/21 од 27.10.2021. године 

(„Службени гласник Града Приједора“ број 19/21)  

износе  5.556.672 КМ. 

 
2. 

Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се за 

слиједеће капиталне пројекте: 

Ред. 

бр: 
Намјена кредита 

 Износ 

(КМ) 

1 2 3 

1 

Изградња надстрешнице на 

Градској тржници 
25.000 

2 

Доградња зграде "Пословног 

центра Приједор"  
175.000 

3 

Средства за санацију 

фасадних стаклених стијена 

на Ош "Десанка Максимовић" 

45.000 

4 

Издаци за инвестиционо 

одржавање, реконструкцију и 

адаптацију зграда и објеката 

85.023 

5 

Изградња водовода у селу 

Доњи Гаревци засеок Кукићи 
25.922 

6 

Ревитализација зелених 

површина као и припрема и 

планирање за изградњу 

нових, израда техничких 

рјешења и грађевинске 

интервенције на постојећим 

парковима 

80.000 

7 

Изградња водоводне мреже у 

насељу Чараково - Горње 

Поље 

105.000 
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8 

Реконструкција домова и 

осталих објеката у 

власништву Града 

168.973 

9 

Изградња путева из 

кредитних  средстава 
506.115 

10 

Реконструкција Улице 

Митрополита Петра 

Зимоњића у насељу Пећани 

1.370.000 

11 

Изградња путева 

(суфинансирање са градом 

40%) 

150.000 

12 

Реконструкција путева из 

кредитних  средстава 
180.639 

13 

Инфраструктура индустријске 

зоне Целпак 
1.045.000 

14 

Инфраструктура индустријске 

зоне Аеродромско насеље 
375.000 

15 

Рефлектори на Градском 

стадиону  
800.000 

16 

Уређење екстеријера око 

борачких зграда на Пећанима 
420.000 

31 
УКУПНО: 5.556.672 

 

3. 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 
Број: 01-022-125/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

 

159.         

На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 

број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине 

града Приједора („Службени гласник Града 

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

Извјештај o реализацији препорука из Плана 

активности за отклањање неправилности по 

Извјештају о обављеној ревизији, за I и II квартал 

2022. године, Скупштина града Приједора на 21. 

сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је   

 

ЗАКЉУЧАК 

о усвајању Извјештајa o реализацији препорука из 

Плана активности за отклањање неправилности по 

Извјештају о обављеној ревизији, за I и II квартал 

2022. године 

 

 

 

1. Усваја се Извјештај o реализацији препорука 

из Плана активности за отклањање 

неправилности по Извјештају о обављеној 

ревизији, за I и II квартал 2022. године.  

 

2. Саставни дио овог Закључка је Извјештај o 

реализацији препорука из Плана активности 

за отклањање неправилности по Извјештају о 

обављеној ревизији, за I и II квартал 2022. 

године. 

 
3. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-126/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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Извјештај о спровођењу препорука Главне службе 

за ревизију 

Информишемо Скупштину Града да су све 

препоруке из Акционог плана, које су имале рок 

отклањања недостатака до 01.03.2022. и 30.06.2022. 

године испоштоване. Слиједи детаљнији извјештај 

по препорукама: 

Градска управа – препоруке везане за финансијске 

извјештаје 

1. Препорука под редним бројем 1 - Приликом 

израде Консолидованог финансијског 

извјештаја Града Приједор за 2021. годину 

трансакције које су предмет елиминације ће 

се елиминисати у цијелости из 

консолидованог извјештаја и те ће се у 

консолидовани финансијски извјештај Града 

Приједор укључити финансијски извјештаји 

контролисаних ентитета сходно члану 122. и 

123. Правилника о рачуноводству, 

рачуноводственим политикама и 

рачуноводственим процјенама за буџетске 

кориснике. Одјељење за финансије и 

контролисани ентитети били су задужени за 

спровођење, рок је био 31.03.2022. године и 

реализовано кроз Завршни финансијски 

извјештај за 2021. годину. 

2. Препорука под редним бројем 2 - Сходно 

члану 61. став (4) 73. и 92 Правилника о 

рачуновству и рачуноводственим политима 

и рачуноводственим процјенама за буџетске 

кориснике и члану 67. Правилника о 

буџетским класификација, садржини рачуна 

и примјени контног плана за буџетске 

кориснике ће се ускладити евиденције у 

вези са корекцијом потраживања, учешћем у 

капиталу по основу оснивачког улога, 

ванбилансном евиденцијом, дугорочним 

зајмовима, потраживањима за неплаћене 

накнаде и таксе, осталим дугорочним 

обавезама и трансферима између 

различитих јединица власти. . Одјељење за 

финансије било је задужено за спровођење, 

рок је био 31.03.2022. године и реализовано 

је. 

3. Препорука под редник бројем 3 - Одјељење 

за финансије се обратило Министарству за 

финансије и тражило инструкције везане за 

евидентирање накнада за прикључење 

објеката на секундарну водоводну и 

канализациону мрежу. Након достављања 

инструкција извршиће се евидентирање и 

књижење накнада. 

4. Препорука под редним бројам 5 - 

Обрачунски приходи и потраживања за 

ненаплаћене порезе, доприносе и 

непореске приходе евидентирају у скалду са 

Упутством о примјени МРС-ЈС 23 – Приходи 

од трансакција које нису трансакције 

размјене (порези и преноси. Одјељење за 

финансије било је задужено за отклањање 

недостатака и препорука је реализована. 

5.  Препорука под редним бројем 8 - Биланс 

новчаних токова ће се сачинити у складу са 

чланом 42. Правилника о финансијском 

извјештавању буџетских корисника. 

Одјељење за финансије било је задужено за 

спровођење, рок је био 31.03.2022. године и 

реализовано је. 

6. Препорука под редним бројем 9 - Попис 

имовине и обавеза ће се ускладити са 

Правилником о начину и роковима вршења 

пописа и усклађивања књиговодственог 

стања са стварним стањем имовине и 

обавеза сходно препорукама Главне службе 

за ревизију јавног сектора. Одјељење за 

финансије било је задужено за спровођење, 

рок је био 31.03.2022. године и реализовано 

је. 

7. Препорука под редним бројем 10 - 

Напоменама уз Финснсијске извјештаје 

објелодањују информације у потпуности у 

складу са захтјевима МРС-ЈС 1 – 

Презентација финансијских извјештаја и 

члановм 46. Правилника о финансијском 

извјештавању буџетских корисника. 

Одјељење за финансије било је задужено за 
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спровођење, рок је био 31.03.2022. године и 

реализовано је. 

8. Препорука под редним бројем 11 - Ревизији 

нису презентовани грађевински дневници и 

књиговодствене књиге , те записници о 

увођењу у посао код набавке радова на 

довршетку изградње ватрогасног дома у 

Приједору. Требало је ступити у контакт са 

извођачима радова и надзорним органом 

како би се пронашли грађевински дневници 

и грађевинске књиге. Старјешина ТВСЈ 

Приједор био је задужен за то. Рок је био 

31.03.2022. године и препорука је 

реализована. 

Градска управа – препоруке везане за  усклађеност 

1. Препорука под редним бројем 1 - Заснивање 

радног односа на одређено вријеме врши у 

складу са чланом 61. став 1.тачка 2. Закона о 

службеницима и намјештеницима  у 

органима јединице локалне самоуправе. 

Препорука под редним бројем 2 - Правилник 

о унутрашњој организацији и 

системазицаији радних мјеста усклади са 

важећом законском регулативом, те да се 

запошљавање и распоређивање запослених 

врши у складу са истим. Препорука под 

редним бројем 3 -  Ангажовање извршилаца 

по уговору о дјелу врши у складу са чланом 

205. Закона о раду .Стручна служба 

градоначелника/Одсјек за људске ресурсе и 

другостепени поступак задужени су за 

реализацију ових препорука. Реализовано је 

слиједеће: 

- У периоду након давања наведених 

препорука Градоначелник Града 

Приједор донио је нови Правилник о 

унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у 

Градској управи Града Приједор ( 

„Службени гласник Града Приједора“ 

број 5/21), те План запошљавања у 

Градској управи Града Приједор за 2021. 

годину, број: 02-12-21/21 од 13. априла 

2021. године. 

- У 2022 години, у  циљу адекватног 

планирања управлјања људским 

ресурсима, започет је поступак редовне 

ревизије  организације и 

систематизације радних мјеста Градске 

управе Града Приједор. Поступак 

ревизије треба да покаже у којој мјери 

постојећи Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

мјеста у Градској управи Града Приједор 

одговара стварним потребама Града, 

остваривању функција Града 

дефинисаних законским прописима, 

задовољењу потреба грађана и 

финансијским могућностима Града. 

- Град Приједор континуирано ради на 

унапређењу процеса управљања 

људским ресурсима, превазилажењу 

уочених неправилности и недостатака у 

истом, односно стварању услова за 

њихово уклањање у складу са датим 

препорукама. 

2. Препорука под редним бројем 4 - Приликом 

израде буџета за 2022. годину Одјељење за 

финансије примјенило је економске 

класификације у складу са Законом о 

буџетском систему РС, док ће се 

прерасподјела средстава  за 2021. годину 

вршити сходно члану 10. Одлуке о извршењу 

буџета Града Приједор. Реализовало 

Одјељење за финансије. 

3. Препорука под редним бројем 5 -Обрачун 

ПДВ-а за изнајмљивање паркинг простора 

врши сходно одредбама члана 3. став (1) 

тачка 1) и 12. став (6) и (7) Закона о порезу на 

додату вриједност. Одјељење за финансије 

било је задужено за реализацију. Од јула 

2021. године обрачун ПДВ-а за 

изнајмљивање паркинг простора врши се у 

скалда са одредбама члана 3. став (1) тачка 

1) и 12. став (6) и (7) Закона о порезу на 

додату вриједност 

4. Препорука под редним бројем 6 -

Препоручује се Градоначелнику да на бази 

утврђених чињеница утврди питање статуса 
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продатог стана као и пословног простора 

који је без накнаде дат у закуп. Стручна 

служба Градоначелиника -Одсјек за 

имовинске послове и евиденцију 

некретнина је задужен за реализацију 

препорука. 1. Стан – у току је поступак по 

жалби Града код РУГиП-а Бања Лука. 

Написати ургенцију за доношење одлуке по 

жалби, чиме ће се, уколико се усвоји захтјев 

Града, створити услови за реализацију 

одлуке о лицитацији. Отпремљена 

ургенција. Још увијек није достављено 

другостепено рјешење РУГиП-а по жалби 

Града.  2.Пословни простор – упутити допис 

кориснику пословног простора, са 

приједлогом за закључивање уговора према 

подацима катастарског операта земљишта 

или закључити уговор о закупу до окончања 

поступка излагања на јавни увид података о 

непокретностима. Отпремљен допис 

кориснику простора за изјашњавање о 

начину рјешавања уговорног односа дана 

8.3. 2022,године. Отпремљена и ургенција за 

доставу траженог изјашњења дана 

21.7.2022.године.Уколико се не достави 

одговор препорука је да се од стране Града 

предложи начин рјешавања уговорних 

односа и приједлог достави кориснику 

простора. 

5. Препорука под редним бројем 7 - 

Препоручује се Градоначелнику да изврши 

усаглашавање судских спорова са 

евиденцијама добијеним од 

Правобранилаштва Републике Српске. 

Стручна служба Градоначелиника - Одсјек за 

имовинске послове и евиденцију 

некретнина задужен је за реализацију 

препорука. Упутити допис 

Правобранилаштву Сједиште замјеника 

Приједор, да достави тачне податке из 

евиденције о споровима у којима се Град 

појављује као тужилац или тужена страна. На 

основу тако добијених података усагласиће 

се евиденције о споровима. Дана 

14.2.2022.године Правобранилаштву 

Републике Српске Сједиште замјеника 

Приједор отпремљен захтјев за доставу 

информације о тачном броју судских 

спорова у којима је Град једна од страна. 

Како није достављена информација, 

отпемљена је и ургенција за доставу 

тражених података дана 21.7.2022.године. 

6. Препорука под редним бројем 9 - Стратегија 

развоја локалних путева и  улица у насељу и 

акт о управљању , грађењу и реконструкцији 

локалних путева, улица у насељу и путних 

објеката на њима у складу са чланом 13.став 

(4) и 16.став (6) Закона о јавним  путевима, 

као и да се донесе Програм заједничке 

комуналне потрошње сходно члану 21.став 

(2) и (3) Закона о комуналним  

дјелатностима. Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заш. животне средине 

и имовинско стамбене послове било је 

задужено за реализацију препорука. Рок је 

био 31.07.2022. године и реализоване су 

тако што су кандидовани  у Програм  рада 

Скупштине за 2022.годину. Годишњи план 

одржавања путева усвојен је на Скупштини, 

Програм ЗКП усвојен је на Скупштини. Исти 

план и програм усвојени су на Скупштини и 

за 2021. годину. 

7. Препорука под редним бројем 10 - Програм 

за намјенско трошење средстава по основу 

накнада од шума у складу са чланом 

89.Закона о шумама, Програм коришћења 

средстава од накнаде за воде у складу са 

чланом 195. Закона о водама. Одјељење за 

саобраћај, комуналне послове и заш. 

животне средине и имовинско стамбене 

послове било је задужено за реализацију 

препорука. Рок је био 31.07.2022. године и 

реализоване су тако што су програми 

кандидовани у Програм рада Скупштине и 

припремљени за наредну сједницу 

Скупштине, јер се чекало на сагласност 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, која је у међувремену 

пристигла. 



661                                                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                         Број: 12/22 

 

 
 

8. Препорука из Извјештаја која се односи на 

Одсјек за јавне набавке , а која гласи 

„препоручује се градоначелнику и 

директорима нижих буџетских корисника да 

обезбиједе да се поступци јавних набавки 

проводе примјењујући Закон о јавним 

набавкама,“ се такође проводи јер Град као 

уговорни орган поступке јавне набавке 

проводи поштујући одредбе Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 

39/14), подзаконских и интерних аката 

уговорног органа. 

Број: 01-022-126/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

160. 

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, 36/19 и 

61/21), 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 Приједора 

на 21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Приједор 

 

1. Милош Марјановић, дипломирани 

економиста из Приједора, разрјешава се 

дужности вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-138/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

161. 

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, 36/19 и 61/21), 

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 Приједора на 21. сједници, 

одржаној дана 17.8.2022. године, донијела је   

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ 

„Дом здравља“ Приједор 

 

1. Милош Марјановић, дипломирани 

економиста из Приједора, именује се за 

вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом 

здравља“ 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: 01-111-139/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

162. 

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, 36/19 и 

61/21), 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 Приједора 

на 21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора ЈУ „Центра за 

приказивање филмова“  Приједор 

 

1. Анита Хоџић, дипл.ецц из Приједора, 

разрјешава се дужности директора ЈУ 

„Центра за приказивање филмова“  

Приједор. 

 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-140/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

163. 

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, 36/19 и 61/21), 

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 Приједора на 21. сједници, 

одржаној дана 17.8.2022. године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора ЈУ 

„Центар за приказивање филмова“ Приједор 

 

1. Сафира Карахоџић, именује се за вршиоца 

дужности директора ЈУ „Центар за 

приказивање филмова“ Приједор. 

 
2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована 

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: 01-111-141/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

164. 

На основу члана 39. Статута града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број 12/17) и 

поднешене писмене оставке на функцију члана 

скупштине ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор 

Томислава Прпоша, Скупштина града Приједора на 

21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је 

 

РЈЕШЕЊЕ 

о разрјешењу једног (1) члана скупштине ЈП „Завод 

за изградњу града“ Приједор 

 

1. Томислав Прпош из Приједора, разрјешава 

се функције члана скупштине ЈП „Завод за 

изградњу града“ Приједор. 

 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

 

Број: 01-111-142/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

 

165. 

На основу члана 39. Статута града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“, број 12/17) и 

члана 16. став 1. Одлуке о оснивању Јавног 

предузећа „Завод за изградњу града“ Приједор 

(Службени гласник општине Приједор“, број: 13/9, 

9/11, 10/11 и 11/19), Скупштина града Приједора на 

21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је 

РЈЕШЕЊЕ 

о именовању једног (1) члана скупштине ЈП „Завод 

за изградњу града“ Приједор 

 

1. У скупштину ЈП „Завод за изградњу града“ 

Приједор именује се Васиљ Стојановић, 
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дипломирани инжињер архитектуре из 

Приједора. 

 
2. Мандат именованог траје до истека мандата 

скупштине на који су именовани остали 

чланови. 

 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-111-143/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 

166. 

На основу члана 38. став (2) Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), 

члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 

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

61/21 ) и члана 39. Статута Града Приједора 

(„Службени гласник Града Приједора“ број 12/17), 

Скупштина града Приједора на 21. сједници, 

одржаној дана 17.8.2022. године, донијела је   

 

О Д Л У К У 

о  доношењу Измјене дијела Допуне Регулационог 
плана централне зоне Приједора са споменичким 
комплексом – II Фаза; Радни назив: Регулациони 

план „Центар – Исток“ Блок 1 
 

I 

Доноси се Имјенa дијела Допуне 
Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – II Фаза; Радни назив: 
Регулациони план „Центар – Исток“ Блок 1 (у даљем 
тексту: План).  

 
Границе простора који је обухваћен Планом 

одређене су у графичком дијелу елабората Плана.   

II 

Елаборат Плана састоји се од Текстуалног и 

Графичког дијела. 

ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:  

А.УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

А.1. СТРУЧНА ПРИПРЕМА 

А.1.а Анализа одлуке о приступању изради плана 

А.1.б Примијењена методологија 

А.1.в Усаглашавања 

А.2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

А.3. ПРИРОДНА ДОБРА ОД ВЕЛИКОГ И ИЗУЗЕТНОГ 

ЗНАЧАЈА 

А.4. НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКА ДОБРА ОД 

ВЕЛИКОГ И ИЗУЗЕТНОГ ЗНАЧАЈА 

А.5. АНАЛИИЗА СТРАТЕШКИХ ПРОСТОРНО 

ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА И СПРОВЕДБЕНИХ 

ДОКУМЕНАТА  КОНТАКТНОГ  ПОДРУЧЈА 

А.6. НАСЛИЈЕЂЕНЕ  ПЛАНСКЕ  ОБАВЕЗЕ 

 

Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА 

Б.1.а Положај просторне цјелине 

Б.1.б Остварени урбани развој 

Б.1.в. Правни и имовински статус земљишта 

Б.1.г. Земљишта контактних зона 

Б.1.д. Комунална опремљеност 

Б.2. ИЗГРАЂЕНОСТ И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРОСТОРА  

Б.2.а. Објекти 

Б.2.б. Инфраструктура 

Б.3. ПОСЕБНА ПОДРУЧЈА 

Б.4. ОЦЈЕНА СТАЊА 

Б.4.а. Природни услови 

Б.4.б. Намјена површина 

Б.4.в. Саобраћај и остала инфраструктура 

Б.5. СТАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Б.6. ЗАКЉУЧАК 

 

В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

 

Г. ПОТРЕБЕ И ЦИЉЕВИ 

 

Д.  ПЛАН  ПРОСТОРНЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

Д.1.  НАМЈЕНА  ПОВРШИНА  

Стамбена зона – колективно становање 

Стамбено – пословна зона – колективно становање 

Јавно зеленило 

Јавне саобраћајне површине 

Д.2. ПЛАНИРАНИ  ОБЈЕКТИ  

Д.3. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Д.4. ПАРЦЕЛАЦИЈА , РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ 

ЛИНИЈЕ  
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Д.4.а. Парцелација 

Д.4.б. Грађевинске и регулационе линије 

Д.5. ОПШТИ  УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

Д.5.а. План намјене површина 

Д.5.б.Грађевинске и регулационе линије 

Д.5.в. Хоризонтални и вертикални габарити 

Д.5.г. Услови за утврђивање приступа парцели и 

објектима 

Д.5.д. Услови за обезбјеђење простора за 

паркирање возила 

Д.5.ђ. Услови за утврђивање коте приземља 

Д.5.е. Архитектонско обликовање 

Д.5.ж. Услови  заштите сусједних  објеката  и  

површина 

Д.5.з.Максимална изграђеност парцеле   

Д.5.и.Услови  заштите објеката 

Д.5.ј.Услови  за  прикључење  на  градску  

инфраструктурну  мрежу 

Д.5.к.Услови  за  прибављање  геотехничких  

података 

Д.5.л.Услови  заштите и унапређења  животне  

средине 

Д.5.љ. Услови за заштиту природе и културних 

добара 

Д.5.м.Енергетска  ефикасност  

 

Д.6. ИНФРАСТРУКТУРА  

Д.6.а.Саобраћај 

Д.6.б.Водовод  и  канализација 

Д.6.в.Енергетска инфраструктура 

Д.6.г.Телекомуникације  

Д.6.д.Термоенергетика 

 

Д.7. БИЛАНСИ И УРБАНИСТИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Д.8.  ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Д.8.а.Заштита  ваздуха 

Д.8.б.Заштита  вода  и  тла 

Д.8.в.Управљање  чврстим  отпадом 

Д.8.г.Заштита  од  буке 

 

Ђ.ОДРЕДБЕ  И  СМЈЕРНИЦЕ  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  ПЛАНА 

 

Е. КООРДИНАТЕ ЛОМНИХ ТАЧАКА 

 

ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:   

 

КАРТЕ СТАЊА: 

 

1.1 Извод  из  катастра  Р 1:500 
1.2 Постојеће  стање  изграђености  

са  границом  обухвата  
Р 1:500 

2. Постојећи  план  парцелације  са  
подацима  о  власништву  над  
земљиштем  

Р 1:500 

3. Валоризација постојећих 
физичких структура 

Р 1:500 

4. Постојећа намјена површина Р 1:500 
5. Хидротехничка инфраструктура  Р 1:500 

6. Електроенергетика и 
телекомуникације 

Р 1:500 

7. Термоенергетика Р 1:500 

8. Синтезна  карта инфраструктуре Р 1:500 

9. Извод  из  Допуне  регулационог  
плана централне зоне  
Приједора  са  споменичким  
комплексом 

Р 1:500 

10. Извод  из  Урбанистичког  плана  
Приједора  

Р 1:1000 

 

КАРТЕ ПЛАНИРАНОГ РЈЕШЕЊА:  

 

1. Граница  обухвата  плана  са  
планом  организације  простора   

Р 1:500 

2. План  парцелације  Р 1:500 

3. План  намјене  површина  Р 1:500 

4. План  саобраћаја  Р 1:500 

5. План  хидротехничких  
инсталација  

Р 1:500 

6. Електроенергетика  и  
телекомуникације  

Р 1:500 

7, Термотехничке инсталације  Р 1:500 

8.  Синхрони  план  инфраструктуре Р 1:500 

9. План  регулационих  и  
грађевинских линија  

Р 1:500 

10. План  уклањања  објекта  Р 1:500 

 

 

III 

Елаборат Плана израђен је у стручној 
организацији ЈП „Завод за изградњу града“ 
Приједор у мјесецу јулу 2022.године. 

 
  

IV 

              План се излаже на стални јавни увид код 

Одјељења за просторно уређење Градске управе 

Града Приједор, надлежног за послове просторног 

уређења. 
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V 

             О провођењу ове Одлуке стараће се орган из 

тачке IV ове Одлуке. 

VI 

              Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да 

важе раније донесени спроведбени документи 

просторног уређења, у дијелу у којем нису у 

сагласности са Планом. 

VII 

                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-127/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

167. 
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, 36/19 и 61/21 ) и члана 

39. Статута града Приједора („Службени гласник 

града Приједора“ број: 12/17), Скупштина града 

Приједора на 21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. 

године, донијела је   

 
О Д Л У К У 

о измјени и допуни Одлуке о  приступању изради 
Регулационог плана „Центар-Сјевер“ Блок 1 

 
 

Члан 1. 

             У Одлуци о приступању изради Регулационог 
плана „Центар-Сјевер“ Блок 1, члан 1. мијења се и 
гласи:  
 

,,Приступа се изради Регулационог плана 
„Центар-Сјевер“ Блок 1 („Сл. гласник Града 
Приједора “ бр. 17/21), ( даљем тексту: План).  

 Планом ће бити обухваћен простор у 
подручју између дијелова Видовданске улице, 
дијела улице Мајора Милана Тепића, нове 
саобраћајнице уз Градски стадион на дио улице 

Војводе Путника и Вожда Карађорђа, затим улице 
Мајора Милана Тепића, па поред постојећег 
стамбено-пословног објекта „М-1“ на дио улицe 
Краља Петра I Ослободиоца, те пјешачог пролаза 
који излази на Занататску улицу  и даљо окомито 
поред малог Парка на дио улице Академика Јована 
Рашковића до дијела Видовданске улчице у укупној 
измјењеној површини од 14,2 ha, који је приказан на 
карти у прилогу ове Одлуке. 

Обухват из претходног става није 
дефинитиван и коначне границе подручја из 
претходног става ће  бити одређене у току 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. 
Чл. 4. мијења се и гласи: 
 
„План ће се израдити у року од 10 мјесеци од 

доставе потребних података из чл. 24. Закона о 
уређењу простора и грађењу, носиоцу израде, 
избора носиоца израде Плана, закључења уговора о 
изради Плана и испуњења услова који уговором 
буду одређени. 

 
Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана након одржавања јавне расправе 
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 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у ,,Службеном гласнику Града 
Приједора“ 
 

  
Број: 01-022-128/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
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168. 

На основу 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), а 

у вези са чланом 195. став 3. Закона о водама 

(Службени гласник Републике Српске“, број: 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17), Скупштина града Приједора 

на 21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је   

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу водних накнада за 2022. 

годину 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о усвајању Програма 

кориштења прихода остварених по основу водних 

накнада за 2022. годину са: 

 

1. Укупно утврђеним приходима... 390.000 КМ 

2. Укупно утврђеним расходима и 

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

 

390.000 КМ 

 

Члан 2. 

 Саставни дио ове одлуке је Програм  

кориштења прихода остварених по основу водних 

накнада за 2022. годину, који је у прилогу Одлуке. 

Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Градска управа - Одјељење за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и имовинско-

стамбене послове и Одјељење за финансије. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-129/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШТЕЊА  ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

ЗА   2022.ГОДИНУ 

 

1.УВОД 

Овим Програмом утврђује се кориштење средстава 

прикупљених по основу водних накнада  за 2022. 

годину. 

Закон о водама („Сл.гласник Републике Српске“, 

број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) дефинисао је 

начин прикупљања и расподјеле наведене накнаде. 

Средства прикупљена по основу закупа јавног 

водног добра у складу са чланом 194. и водних 

накнада у складу са чланом 189. распоређују на 

следећи начин: 

- 70%  на рачун посебне намјене за воде, 
- 30 % на рачун посебних намјена у буџет 

јединице локалне заједнице и иста 
представљају извор финансирања. 

 

Прикупљена  средства према горе наведеном 

Закону могу се користити за: 

- израду привремених планова управљања 
водама,  

- одржавању водних објеката у власништву 
јединица локалне заједнице, 

- спровођењу интервентних активности у сектору 
вода, 

- развоју сектора кроз финансирање изградње 
водних објеката и система,  

- побољшању техничких, материјалних, 
кадровских и других капацитета и сл. 

 

Град Приједор прати остваривање ових накнада на 

рачуну посених намјена у склопу система 

јединственог рачуна средстава Града Приједора.  

Остваривање и утрошак средстава планира се 

документом будзета Града за текућу и наредну 

годину, а ближе намјене одређују се и посебним 

Програмом употребе средстава од водних накнада 

које се предлажу од стране Градоначелника, а 

усвајају на Скупштини Града. 
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2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

 

 Текући прилив у 2022. години и неутрошена 

средства очекујемо у износу од 390.000,00КМ. 

Како су Стратегијом Града Приједора, као и осталим 

планским документима предвиђена значајна 

улагања у област изградње, санације и одржавања 

инфраструктуре из области вода, Градоначелник 

Града Приједора утврдио је Програм  употребе 

намјенских средстава од накнада за воде за текућу 

2022. годину у износу од 390.000,00 КМ и упутио за 

прибављање мишљења ЈУ Воде Српске у Бијељини. 

ЈУ Воде Српске, дала је сугестије у стручно 

оперативном дијелу и упутила на прибављање 

сагласности код Министарства пољопривреде, 

шумарства  и водопривреде. 

Град Приједор транспарентно и намјенски планира 

и врши утрошак намјенских средстава, те у складу са 

Законом о буџетском систему, у нацрту И Ребаланса 

буџета за 2022. планира кумулативне расходе и 

издатке у износу од 390.000,00 КМ, при Одјељењу за  

саобраћај, комуналне послове и заштиту животне 

средине и имовинско стамбене послове, (број 

потрошачке јединице: 00740171), позиције буџета: 

385, 386, 367 и 388. 

Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско - стамбене 

послове предлаже Градоначелнику приоритете 

намјенских расхода по овом Програму и прати 

реализацију истих у току године.  

 

3. ПРОГРАМ ПО НАМЈЕНАМА И ПРОЈЕКТИМА 

 

Програмом су предвиђене намјене и 

пројекти у укупном износу од 390.000,00 КМ, како 

слиједи: 

 

 

Ред бр. Број 

позиције 

2021. год 

Ек. код. ОПИС План 

прихода 

за воде 

за 2021. 

годину 

1 2 3 4 5 

  722400 Приходи од водних 

накнада у 2022. год 

390.000 

   УКУПНО ПРИХОДИ И 

ПРИЛИВИ: 

390.000 

     

Ред. 

број 

Број 

позиције 

2021. год 

Ек. код ОПИС План 

расхода 

за воде 

за 2022. 

годину 

1 2 3 4 5 

1 385 412500 Уређење мањих 

водотока на подручју 

града Приједора, 

отклањање штете усљед 

бујичних рјечица и 

слично  

100.000 

2 386 511100 Рехабилитација моста 

на Береку у насељу 

Стари Град 

 

65.000 

3 387 511100 Изградња терцијарне 

мреже и мреже  кућних 

прикључака у насељу 

Главице у I, II, III,IV 

 

175.000 

4. 388 511100 Реконструкција 

водоводне мреже у 

засеоцима Хорићи-

Пађени-Жегер 

50.000 

   УКУПНО РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ: 

390.000 

 

Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде дало је сагласност на Програм 

кориштења прихода остварених по основу водних 

накнада за   2022. годину и исти се  доставља  у 

прилогу овог Програма. 
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Чланом 195. став 4. Закона о водама, дефинисано је 

да Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде координира и прати намјенски 

утрошак средстава  давањем сагласности на План 

утрошка средстава јединицама локалне самоуправе, 

те прибавља Извјештаје о њиховом утрошку и о томе 

једном годишње информише Владу Републике 

Српске. 

Из тога проистиче обавеза Града  Приједора да до 

15. јануара 2023. године достави Извештај о утрошку 

средстава прикупљених од посебних водних 

накнада за 2022. годину, како би Министарство 

пољопривреде, шумарства и водопривреде могло 

информисати Владу Републике Српске о њиховом 

планском утрошку. 

Програм ће реализовати Одјељење за саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско- стамбене послове и Одјељење за 

финансије  у зависности од расположивих средстава 

у Буџету, те вршити извјештавање у законским 

роковима. 

 

Број: 01-022-129/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

169. 
На основу 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), а 

у вези са чланом 195. став , Закона о шумама 

(„Службени гласник Републике Српске“ број: 75/08, 

60/13 и 70/20), Скупштина града Приједора на 21. 

сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је   

ОДЛУКУ 

о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу  накнада  за кориштење шума 

и шумског земљишта  за 2022. годину 

 

Члан 1. 

Доноси се Одлука о усвајању Програма 

кориштења прихода остварених по основу  накнада  

за кориштење шума и шумског земљишта  за 2022. 

годину са: 

1. Укупно утврђеним приходима....... 490.000 КМ 

2. Укупно утврђеним расходима и 

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

 

490.000 КМ 

 

Члан 2. 

Саставни дио ове одлуке је Програм  

кориштења прихода остварених по основу  накнада  

за кориштење шума и шумског земљишта  за 2022. 

годину, који је у прилогу Одлуке. 

 

Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 

Градска управа - Одјељење за саобраћај, комуналне 

послове и заштиту животне средине и имовинско-

стамбене послове и Одјељење за финансије. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-130/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ  

НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА И ШУМСКОГ 

ЗЕМЉИШТА   ЗА    2022. ГОДИНУ 

 

1.УВОД 

 Овим Програмом утврђује се кориштење 

средстава прикупљених  по основу накнада за 

кориштење шума и шумског земљишта за 2022. 

годину.  

Закон о шумама („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 75/08, 60/13 и 70/20) у 

члану 89. став 3. дефинисао је да је корисник  шума 

и шумског земљишта   дужан плаћати надокнаду за 
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развој неразвијених дијелова општине са које 

потичу продати сортименти у износу 10% 

финансијских средстава остварених продајом 

шумских дрвних сортимената, утврђених по 

цијенама франко утоварено на камионском путу за 

одређену календарску годину у шумама које су 

додијељене на коришћење. 

Наведена  финансијска средства према горе 

наведеном Закону користе се за изградњу, 

реконструкцију и одржавање инфраструктуре и 

других објеката   у  руралним подручјима јединице 

локалне самоуправе са које потичу продати 

сортименти, а на основу Програма кориштења 

прихода  кога доноси надлежни орган јединице 

локалне самоуправе, уз сагласност Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

2. ПЛАНИРАНА  СРЕДСТВА 

План остваривања прихода у текућој 2022. 

години и неутрошена средства очекује се око 

490.000,00 КМ. 

Град Приједор транспарентно и намјенски 

планира и врши утрошак намјенских средстава, те у 

складу са Законом о буџетском систему, у нацрту I 

Ребаланса буџета за 2022.годину планира 

кумулативне расходе и издатке у износу од 

490.000,00 КМ, при Одјељењу за  саобраћај, 

комуналне послове и заштиту животне средине и 

имовинско стамбене послове, (број потрошачке 

јединице: 00740154), позиције буџета: 389, 390, 391, 

392, 393. 

 

3. ПРОГРАМ ПО НАМЈЕНАМА И ПРОЈЕКТИМА  

 Планирана средстава у износу од 490.000,00 

КМ, у складу са законским одредбама усмјеравају се 

за изградњу, реконструкцију и одржавање 

инфраструктуре на руралном подручју других 

објеката руралног стандарда, на заштићено 

подручје Националног парка „Козара“ Приједор, као 

и стварања услова за рад ватрогасних јединица у 

служби заштите шума јединица локалне самоуправе 

са које потичу продати сортименти како слиједи: 

 

 

   ПРИХОДИ  

Ред 

бр. 

Ек. 

Код. 

 ОПИС План 

прихода 

од 

накнада 

за сјечу 

шуме 

1 2 3 4 5 

2 7224  План текућих 

прихода од 

накнада од шума у 

друштвеној својини 

за 2022. г. 

490.000 

   УКУПНО ПРИХОДИ: 490.000 

     

   РАСХОДИ  

Ред 

бр. 

Ек. 

Код. 

Број 

позициј

е 2022 

ОПИС 

План 

расхода 

од 

накнада 

за сјечу 

шуме 

1 2 3 4 5 

1 412500 389 Одржавање путева 

из средстава од 

накнада за 

кориштење шума 

237.400 

3 412900 390 Заштита изворишта 

питке воде 

15.000 

4 412900 391 Спречавање 

ерозија од бујица и 

одрона земљишта 

200.000 

5 415200 392 Пројекат 

инфраструктурног 

уређења при 

"Националном 

Парку Козара" 

30.000 

6 511300 393 Опрема за гашење 

шумских пожара 

7.600 

   УКУПНО РАСХОДИ: 490.000 
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Министарство пољопривреде, шумарства и 

водопривреде дало је сагласност на Програм 

кориштења прихода остварених по основу накнада 

за кориштење  шума и шумског земљишта  за   2022. 

годину и исти се  доставља  у прилогу овог Програма. 

Програм ће реализовати Одјељење за 

саобраћај, комуналне послове и заштиту животне 

средине и имовинско - стамбене послове и 

Одјељење за финансије, у складу са расположивим 

средствима и динамиком пристизања текућег 

прилива намјенских средстава у Буџету за 2022. 

годину. 

Број: 01-022-130/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

170.      
На основу члана 59. Закона о 

пољопривредном земљишту („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12, 

58/19 и 119/21), члана 21. Правилника о поступку 

давања у закуп пољопривредног земљишта у 

својини Републике Српске и Измјена и допуна 

Правилника о поступку давања у закуп 

пољопривредног земљишта у својини Републике 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 47/12,  

65/15, 45/16 и 115/18) ), члана 39. став 2. алинеја 2. 

Закона о локалној самоупави („Службени гласник 

Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), и 

Сагласности Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде РС, број: 12.03.5-330-

1916/22 од 10.08.2022. године, Скупштина града 

Приједора на 21. сједници, одржаној дана 17.8.2022. 

године, донијела је   

 
О Д Л У К У   

о  измјени  Одлуке о избору најповољнијег 
понуђача и додјели у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, на подручју 
града Приједора 

 
Члан 1. 

Овoм одлуком врши се измјена Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-8/18, од 18.04.2018. године. 

Члан 2. 
Члан 2. мјења се и гласи: 

 
На име Јањић Драган из Омарске, Приједор 

(у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп 
пољопривредно земљиште у својини Републике 
Српске означено као: 

- к.ч. бр. 2021/2, воћњак 4 класе, површине 
33.444 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131, 

- к.ч. бр. 2044, воћњак 4 класе, површине 
4.720 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131, 

- к.ч. бр. 2065, њива 5 класе, површине 3.369 
м², КО Омарска, ПЛ бр. 131, 

- к.ч. бр. 2065, њива 6 класе, површине 12.622 
м², КО Омарска, ПЛ бр. 131. 
 
Укупна површина земљишта, додјељеног у 

закуп, износи 54.155 м², односно 5,4155 хектара. 
Наведено пољопривредно земљиште 

додјељује се у закуп ради обављања сточарске 
производње на период од 12 година, рачунајући од 
дана закључивања уговора о закупу. 

 
Члан 3. 

 Члан 3. мјења се и гласи: 
 

За коришћење пољопривредног земљишта 
из тачке 2. ове одлуке, закупац се обавезује на 
уредно плаћање годишње закупнине, у износу од 
446,16 КМ.  

Годишња закупнина се уплаћује 30 дана 
унапријед, за наредну годину. 

 
Члан 4. 

Члан 4. мјења се и гласи: 
 

На основу ове одлуке и на њу добијене 
сагласности Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
градоначелник града Приједора и закупац ће 
закључити Анекс 1 Уговора о закупу 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
Српске, којим ће се ближе утврдити права и обавезе 
између уговорних страна. Уговор о закупу 
пољопривредног земљишта престаје испуњавањем 
било које од претпоставки из чл. 63. и 64. Закона о 
пољопривредном земљишту.  

 
Члан 5. 

Остале одредбе Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача и додјели у закуп 
пољопривредног земљишта у својини Републике 
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Српске, на подручју града Приједора број: 01-022-
96-8/18, од 18.04.2018. године остају неизмјењене. 
 

Члан 6. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у “Службеном гласнику града 
Приједора”.  

 
 

Број: 01-022-131/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 
 
 

РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 

171. 

 На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број 12/17), члана 137 Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 137. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 

и 107/19), Скупштина града Приједора на 21. 

сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је   
 

ОДЛУКУ 

о преносу права својине без накнаде 

 
I 

Одобрава се пренос права својине, у сврху 
кориштења као добра у општој употреби – пут (за 
потребе јавног пута), предложен од стране 
Црнобрња Горана из Приједора, на непокретности 
означеној као:  

 - к.п.бр. 1656/4, њива 5. класе, у површини 
од 1608 m2, уписана у катастар непокретности лист 
број 1335 К.О. Приједор 2, као својина Црнобрња 
Бранка Горана са дијелом 2/10, Црнобрња Бранка 
Слободана са дијелом 2/10, Црнобрња Радомира 
Маје са дијелом 1/10, Мудринић Радомира Тање р. 
Црнобрња са дијелом 1/10, Роквић Бранка Раданe р. 
Црнобрња са дијелом 2/10 и Црнобрња Станка 
Душанкe р. Кајтез са дијелом 2/10. 
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да у циљу регулисања међусобних права и 

обавеза уговорних страна закључи уговор са 
Црнобрња Бранка Гораном, Црнобрња Бранка 
Слободаном, Црнобрња Радомира Мајом, 
Мудринић Радомира Тањом р. Црнобрња, Роквић 
Бранка Раданом р. Црнобрња, Црнобрња Станка 
Душанком р. Кајтез, сви из Приједора, о преносу 
права својине на непокретностима из тачке 1. ове 
одлуке, без накнаде. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-132/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

172. 

 На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 2/18 и 2/20) и члана 137. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 

и 107/19), Скупштина града Приједора на 21. 

сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је   

ОДЛУКУ 

о преносу права посједа без накнаде 

 

I 

ОДОБРАВА СЕ пренос права посједа, у сврху 
кориштења као добра у општој употреби – пут (за 
потребе јавног пута), предложен од стране Хамулић 
Јусуфа Саида, Хамулић Јусуфа Таиба, из Приједора и 
Хамулић Адема Асима, из Санског Моста, кога 
заступа пуномоћник Рамулић Смаил, на 
некретнинама означеним као:  

 - к.п. број 793/3, Бријег, њива 5. класе, у 
површини од 148 m2 и к.п. број 793/4, бријег, њива 
5. класе, у површини од 49 m2, уписане у посједовни 
лист број 219/7 К.О. Хамбарине, као посјед Хамулић 
Адема Асима са дијелом 1/1 и 
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-  к.п. број 794/2, Бриг, њива 5. класе, у 
површини од 157 m2, уписана у посједовни лист број 
1421/4 К.О. Хамбарине, као посјед Хамулић Јусуфа 
Саида са дијелом 1/2 и Хамулић Јусуфа Таиба са 
дијелом 1/2. 
 

II 

Даје се сагласност Градоначелнику Града 
Приједор да у циљу регулисања међусобних права и 
обавеза уговорних страна закључи уговор са 
Хамулић Јусуфа Саидом, Хамулић Јусуфа Таибом, из 
Приједора и Хамулић Адема Асимом, из Санског 
Моста, о преносу права посједа на некретнинама из 
тачке 1. ове одлуке, без накнаде. 
 

III 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

Број: 01-022-133/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

 

 173. 
 На основу одредаба члана 39. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 39. Статута 

Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број 12/17), члана 137. Пословника 

Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број 2/18 и 2/20), члана 348. 

Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/08, 58/09, 95/11 60/15 

и 107/19), Скупштина града Приједора на 21. 

сједници, одржаној дана 17.8.2022. године, 

донијела је   

 

ОДЛУКУ 

о купопродаји непокретности  

I 

           Одобрава се продаја непокретности - 
земљишта непосредном погодбом ради 
формирања грађевинске парцеле, по тржишној 
цијени, на приједлог Зрнић Данијела, у сврху 
легализације: дограђених приземних помоћних 

објеката уз стамбени објекат-котловница и гаража, 
надстрешнице изграђене испред пословног објекта, 
дограђеног улазног стамбеног анекса, надограђеног 
стамбеног поткровља изнад приземног пословног 
објекта са вањским степеништем, помоћних 
објеката – двије надстрешнице и ограде, насеље 
Свале, Приједор, и то на непокретностима 
означеним као: 

  
- к.п. број 5125/34, у површини од 238 m2 и 
- к.п. број 5125/48, у површини од 16 m2, 

обе уписане у лист непокретности број 2715/144 К.О. 
Приједор 2, као власништво 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 одредбом 
члана 348. Закона о стварним правима, закључи 
купопродајни уговор са Зрнић Миленка Данијелом 
из Приједора, о купопродаји земљишта описаног у 
тачки I ове Oдлуке, по цијени од 11.343,64 KM, 
утврђеној у Налазу и мишљењу вјештака 
грађевинско-архитектонске струке Тихомира 
Тимарца од 08.08.2022. године.    
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 

 
Број: 01-022-134/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 17.8.2022. године Мирсад Дуратовић, с.р. 

 

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

88. 

 На основу члана 82. став. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број:  97/16"и 36/19) и члана 89. Статута Града 

Приједора ("Службени гласник Града Приједор", 

број: 12/17), у вези са чланом 6. тачка 5. Закона о 

социјалном становања(„Службени гласник 

Републике Српске“бр.54719), а на приједлог 

Одјељења за саобраћај , комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско стамбене 

послове Градоначелник Града доноси 
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Рјешење 

о именовању Радне групе за израду Стратегије 

социјалног становања у  Граду Приједор 

 

1. Именије се Радна група за израду приједлога 

Стратегије социјалног становања за Град 

Приједор и то: 

 
--Нада Грубан –Шеф Одсјека за имовинско-
стамбене послове, 
--Рајка Здјелар—самостални стручни сарадник 
за пројекте инфраструктуре, 
--Дејан Панић   --  Представнки Центра за 
социјални рад  Приједор и 
--Милијана Мармат –самостални стручни 
сарадник за адресни регистар 
 

2. Задатак радне групе из тачке 1. овог рјешења је 

да , у сарадњи са Републичким секретаријатом 

за  расељена лица и миграције Републике 

Српске изради приједлог Стратегије социјалног 

становања на подручју Града Приједор и исту 

достави Градоначелнику, ради упућивања  на 

Скупштину Града на усвајање. 

 

3. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у Службеном гласнику Града 

Приједор. 

 

Број: 02- 372- 157/22 

Приједор,  

Датум: 08.07.2022.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

89. 
              На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", 

број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града 

Приједор ("Службени гласник Града Приједор", 

број: 12/17) и члана 8. Правилника о додјели 

једнократне новчане помоћи студентима првог 

циклуса студија и ученицима средњих школа са 

подручја града Приједора („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 9/22), Градоначелник Града 

Приједор  доноси 

 

О Д Л У К У  

о утврђивању висине средстава за додјелу 

једнократне новчане помоћи студентима првог 

циклуса студија и ученицима средњих школа са 

подручја града Приједора 

 

I 

               Средства за додјелу једнократне новчане 

помоћи студентима првог циклуса студија и 

ученицима средњих школа са подручја града 

Приједора за 2021/2022. годину, предвиђена 

буџетом Града Приједор, исплатиће се на сљедећи 

начин: 

1) студентима првог циклуса студија 
једнократна новчана помоћ исплатиће се у 
износу од 300,00 КМ и  

2) ученицима средњих школа са подручја града 
Приједора једнократна новчана помоћ 
исплатиће се у износу од 150,00 КМ. 
 

II 

 Исплата средстава ће се вршити из буџета 

Града Приједор у складу са важећим правилником. 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се 

Одјељење за финансије и Одјељење за друштвене 

дјелатности. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Приједор“.                                                                                                    

                

Број: 02-40-4345/22 

Приједор,  

Датум: 18.07.2022.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

90. 

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), а у вези са тачком II Споразума о 

оснивању Регионалног Савјета за образовање и 

запошљавање за регију Приједор, број: 02-67-6/22 
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od 21. фебруара 2022. године, Градоначелник 

доноси 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Регионалног Савјета за образовање 

 и запошљавање за регију Приједор 
  

I - Именује се Регионални Савјет за образовање и 
запошљавање за регију Приједор (у даљем тексту: 
Савјет), у сљедећем саставу: 
1. Александар Дрљача, Развојна агенција града 

Приједора „ПРЕДА“, Приједор   -  предсједник, 
2. Моња Касаловић, Одјељење за друштвене 

дјелатности ГУ Приједор - замјеник 
предсједника, 

3. Боривој Јaпунџа, Општина Нови Град - члан, 
4. Мирослав Шкара, Општина Козарска Дубица - 

члан, 
5. Јелена Јаћимовић Јањетовић, Општина 

Костајница - члан, 
6. Ђуро Бабић, Општина Крупа на Уни - члан, 
7. Далибор Љубоја, Општина Оштра Лука- члан, 
8. Раде Росић, Одјељење за привреду и 

предузетништво ГУ Приједор - члан, 
9. Драган Драгојевић, ЈУ Завод за запошљавање 

Републике Српске  Филијала  Приједор - члан, 
10. Здравко Будимир, Актив директора основних 

школа регије Приједор - члан, 
11. Александар Миљeшић, Актив директора 

средњих школа регије Приједор - члан, 
12. Дијана Ђаковић, Привредна комора Републике 

Српске - Подручна привредна комора Бања 
Лука, Канцеларија Приједор - члан, 

13. Ранко Згодић, Занатско предузетничка комора 
Републике Српске  - Подручна Занатско 

предузетничка комора Приједор  члан, 
14. Предраг Пуђа, Пореска управа Републике 

Српске, Подручни центар Приједор- члан и 
15. Драшко Лајић, Удружење дрвопрерађивача 

„КЛАСТЕР ДРВО-ПД“, Приједор - члан. 
 
II - Савјет је неформално и савјетодавно тијело, које 
има за циљ да осигура дјелотворно и ефикасно 
приближавање тржишта рада и образовног система 
на  регији Приједор, а посебно у контексту повећања 
запослености. 

 
1. Задаци Савјета су сљедећи: 
 

 припремање и предлагање активних мјера 
запошљавања, 

 припрема и провођење истраживања за 
потребе дефинисања краткорочне и дугорочне 
прогнозе кретања понуде посла на тржишту 
рада кроз припрему акционих планова 
запошљавања, 

 савјетовање и координација активности ради 
усклађивања уписне политике са захтјевима и 
потребама регионалног тржишта рада за 
редовно образовање и за образовање 
одраслих, 

 савјетовање и координација по питању измјена 
наставних планова и програма, 

 савјетовање и координација при покретању 
иницијативе код надлежног министарства за 
доношење нових или измјене и допуне 
постојећих наставних планова и програма у 
редовном образовању и образовању одраслих, 

 савјетовање школа код покретања иницијативе 
према надлежном министарству за увођење 
нових занимања за редовно образовање и 
образовање одраслих, 

 учествовање у проналажењу и 
опремању/модернизцији потребних простора 
за инсталисање нових школских радионица и 
кабинета, 

 иницирање увођења и унапређења 
професионалне оријентације у школама и/или 
релевантним институцијама, 

 савјетовање постојећих и потенцијалних 
организатора  образовних садржаја по питању 
специфичних потреба на тржишту рада, 

 подстицање на активности које имају за циљ 
унапређење услова за организовање 
формалних и неформалних програма 
образовања одраслих што ће допринијети 
усклађивању понуде и потражње на тржишту 
рада, 

 ангажовање на унапређењу свијести код 
ученика, полазника и послодаваца о потреби за 
цјеложивотним учењем, 

 ангажовање на побољшању квалитета стручног 
образовања и обуке ученика и полазника у 
складу са најбољим праксама, 

 дефинисање и предлагање потребних стручних 
квалификација за одређене профиле занимања 
у сарадњи са послодавцима, 

 анализирање постојећих и потребних 
компетенција унутар одређених профила 
занимања, 
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 разматрање примјене унапријеђених наставних 
планова и програма у редовном образовању и 
образовању одраслих, 

 остваривање сарадње са школским одборима и 
директорима школа и давање препорука, 

 остваривање сарадње на пољу образовања са 
другим заинтересованим субјектима из 
сусједних и других градова и општина у земљи 
и иностранству. 

 
III - Мандат чланова Савјета траје 4 (четири) годие од 
дана именовања, с тим да исто лице може  поново 
бити именовано за члана Савјета. 

 
IV - Савјет је обавезан донијети Пословник о своме 
раду.  
 
 V- Савјет је обавезан да примјерак  записника са  
сваке одржане   сједница Савјета достави 
Министарству просвјете и културе Републике 
Српске/Ресор средње образовање и васпитање и 
образовање одраслих/. 

 
VI- Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у „Службеном Гласнику Града 
Приједор“. 
 
 

Број: 02 -111- 88/22 

Приједор,  

Датум: 07.06.2022.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 
                                                                                                                              
91. 

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 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени и допуни Рјешења о именовању чланова 

платформе за смањење ризика од катастрофа на 

подручју града Приједора 

 

1. У Рјешењу о именовању чланова платформе 

за смањење ризика од катастрофа на подручју града 

Приједора, број: 02-111-290/21 од 5. октобра 2021. 

године, у тачки 1. под редним бројем 1. умјесто 

„Игор Сувајац - Одсјек за цивилну заштиту Градске 

управе Приједор“ именује се „Бошко Сојанчић - 

Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 

заштиту животне средине и имовинско-стамбене 

послове Градске управе Приједор“ и под редним 

бројем 18. умјесто „Оливера Брдар Мирковић - в.д. 

директора ЈУ Угоститељско-економска школа 

Приједор“ именује се „Дражена Мршић - в.д. 

директора ЈУ Угоститељско-економска школа 

Приједор“. 

 

2. Послије тачке 20. додаје се тачка 21. која гласи 

„Драшко Ђенадија, Одсјек за цивилну заштиту 

Градске управе Приједор“. 

 

3. У свему осталом наведено рјешење остаје 

непромјењено. 

 

      4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављено у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 02-111-127/22 

Приједор,  

Датум: 26.07.2022.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

 

92. 

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 89. Статута Града 

Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

број: 12/17), Градоначелник Града Приједор  доноси 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Организационог одбора за 

провођење спортске манифестације  

„17. Бланик куп, Приједор 2022.“ 

 

I 

За припремање и организацију 17. Бланик 

купа Приједор 2022., који ће се одржати 27. и 28. 

августа 2022. године, именује се Организациони 

одбор у саставу: 
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1. Слободан Јавор – предсједник 
Организационог одбора,  

2. Жарко Ковачевић – члан, 
3. Марио Ђуран – члан, 
4. Моња Касаловић – члан, 
5. Драгослав Кабић – члан,   
6. Љубиша Араманда – члан, 
7. Дражен Врховац – члан, 
8. Владимир Новаковић – члан, 
9. Јован Диткун – члан, 
10. Ненад Новаковић – члан и, 
11. Игор Ђукић – члан.  

 
II 

Задатак Организационог одбора је, да од 

дана именовања па до завршетка манифестације 17. 

Бланик купа Приједор 2022., уради програм 

манифестације, предложи трошковник 

манифестације, те предложи листу учесника и 

изврши све организационо-техничке припреме за 

манифестацију. 

III 

Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Града Приједор“. Ступањем на снагу овог рјешења, 

престаје да важи Рјешење број: 02-111-224/21 од 

15.7.2021. године. 

 

Број: 02-111-129/22 

Приједор,  

Датум: 27.07.2022.године 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

    Слободан Јавор, с.р. 

 

93. 

На основу члана 17. Закона о систему јавних служби 

( „Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 

109/12 и 44/16) и члана 11. став 6. Статута ЈУ Центар 

за социјални рад Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“ број 12/19 и 13/21), Управни одбор 

ЈУ Центар за социјални рад Приједор, на 38. 

сједници одржаној дана 28.06.2022. године, донио 

је 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ  РАДНИХ 

МЈЕСТА ЈУ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

П Р И Ј Е Д О Р 

 

Члан 1. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста ЈУ Центар за 

социјали рад Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 1/22), у члану 22. у тачки 

9. код радног мјеста „стручни радник за рад са 

лицима са сметњама у развоју и лицима са 

инвалидитетом“, ријечи: „обавља послове 

координатора стручних комисија“ бришу се. 

           Члан 2. 

У члану 22.  у тачки 10. код радног мјеста 

„стручни радник за послове психолога“, мијења 

се број извршилаца, на начин да умјесто броја 

„1“ треба да стоји број „2“. 

          Члан 3. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

Број: 01-023-4.1/21 

Приједор,  

Датум: 28.06.2022. године 

ПРЕДСЈЕДНИК 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

   Весна Гаврановић, с.р. 

 

94. 
На основу члана 60. став (1) тачка 1) Закона о 

музејској дјелатности („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 112/21) и члана 17. Закона 

о систему јавних служби („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16),  

Управни одбор Јавне установе «Матични музеј 

Козаре Приједор»  у Приједору на 27. сједници 

одржаној 14.7.2022. године, доноси  

 

С Т А Т У Т 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ «МАТИЧНИ МУЗЕЈ КОЗАРЕ 

ПРИЈЕДОР» У ПРИЈЕДОРУ 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

     Овим статутом уређују се послови Јавне 

установе «Матични музеј Козаре Приједор» у 

Приједору (у даљем тексту: Музеј) као матичне 

музејске установе, организација и начин рада, 

управљање и руковођење, финансирање и надзор,  
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као и друга питања од значаја за обављање музејске 

дјелатности установе. 

 

Члан 2. 

(1) Музеј обавља дјелатност заштите 

музејске грађе и нематеријалног културног насљеђа, 

која подразумијева стручни и научни рад на 

истраживању, прикупљању, евидентирању, 

документацијској обради, заштити, конзервацији, 

рестаурацији, чувању, излагању, презентацији и 

дигитализацији цивилизацијских и културних 

материјалних, нематеријалних и природних добара 

у физичком и дигиталном облику, с циљем 

остваривања културних, образовних и научних 

потреба и доприноса развоја друштва. 

(2) Музеј своју дјелатност спроводи у складу 

са законом, међународно прихваћеним 

документима и професионалним стандардима и 

ратификованим међународним конвенцијама. 

 

Члан 3. 

(1) Оснивач Музеја је Град Приједор.  

(2) Музеј је јавна установа која има својство 

правног лица, које стиче уписом у регистар код 

надлежног суда. 

(3)  Музеј за обавезе преузете у правном 

промету одговара свом својом имовином. 

(4) Оснивач одговара за обавезе Музеја у 

правном промету до висине оснивачког улога. 

 

II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ МУЗЕЈА 

 

Члан 4. 

(1) Назив Музеја гласи: Јавна установа 

«Матични музеј Козаре Приједор» у Приједору.    

(2) Скраћени назив гласи: Музеј Козаре 

Приједор. 

 

Члан 5. 

Сједиште Музеја је у Приједору, ул. Николе 

Пашића бр. 11. 

 

III ДЈЕЛАТНОСТ МУЗЕЈА 

 

Члан 6. 

(1) Подручје матичне дјелатности Музејa 

обухвата град/општине: Приједор, Нови Град, 

Козарска Дубица, Костајница, Оштра Лука и Крупа на 

Уни.  

(2) Према својој дјелатности Музеј је 

комплексног типа. 

(3) Према надлежности Музеј је матична 

музејска установа, на основу рјешења министра 

којим је утврђен статус матичности. 

 

Члан 7. 

(1) Музеј је правно лице које обавља 

музејску дјелатност заштите музејске грађе и 

нематеријалног културног насљеђа од општег 

интереса за Републику Српску, која подразумијева 

стручни и научни рад на истраживању, прикупљању, 

евидентирању, документацијској обради, заштити, 

конзервацији, рестаурацији, чувању, излагању, 

презентацији и дигитализацији цивилизацијиских и 

културних материјалних, нематеријалних и 

природних добара у физичком и дигиталном 

облику, с циљем остваривања културних, 

образовних и научних потреба и доприноса развоју 

друштва. 

(2) Музеј представља и заступа Директор. 

 

Члан 8. 

 (1) Музеј има свој заштитни знак који се 

налази на печату и меморандуму. Знак је 

представљен са два једнака троугла постављена 

тако да у међусобном односу у позитиву и негативу 

образују слова «М» и «К». 

 (2) Музеј има печат који користи у вршењу 

послова из свог дјелокруга рада. Печат Музејa је 

кружног облика, промјера 28 mm. У садржај печата 

се исписује скраћени назив установе у 

концентричном кругу око стилизованог знака, на 

ћириличном и латиничном писму.  

 (3) Печат се израђује у 3 примјерка и сваки 

примјерак се нумерише припадајућим бројем, 

испод стилизованог знака у средини: 

1 – директор, 

2 – правни послови, 

3 – рачуноводствени послови. 

(4) Садржина текста, облик печата, број 

печата, њихова употреба, чување и уништавање 

уређују се актима Музеja, у складу са законом. 

 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН РАДА МУЗЕЈА 
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Члан 9. 

(1) Организационе јединице у Музеју 

оснивају се као основне организационе јединице и 

посебне организационе јединице. 

(2) Основне организационе јединице у 

Музеју су:  

1. Одјељење заједничких послова које 

обухвата: 

- опште, правне, кадровске и административне 

послове, 

- књиговодствено-рачуноводствене послове, 

- архивске послове и, 

- помоћно-техничке послове. 

2. Одјељење основне музејске дјелатности које 

обухвата четири музејске збирке са припадајућим 

пословима и радним задацима: 

- историјска збирка, 

- умјетничка збирка, 

- археолошка збирка, 

- етнолошка збирка и 

3. Одјељење стручне музејске дјелатности које 

обухвата: 

- послове музејске документације, 

- послове педагога,  

- послове односа са јавношћу, 

- библиотеку са издавачком дјелатношћу и 

- послове заштите музејске грађе. 

(3) У саставу Музеја, као посебне 

организационе јединице, налазе се музејске 

спомен-куће које су аутентичан амбијент 

градитељског насљеђа који се односи на одређени 

историјски период, догађаје или личност: 

1. „Спомен-кућа породице Стојановић“ 

Приједор и 

2. „Спомен-кућа Бранка Ћопића“, као 

организациона јединица на матичном подручју, са 

сједиштем у Крупи на Уни. 

 

V ОБАВЉАЊЕ МУЗЕЈСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Члан 10. 

Дјелатност Музејa обухвата: 

 91.02 Дјелатност музеја /основна(претежна) 

дјелатност 

Музеј је правно лице које обавља музејску 

дјелатност у сврху проучавања, образовања и 

доступности јавности материјалног и 

нематеријалног насљеђа човјечанства које чува, а у 

служби је друштва и његовог културног и 

друштвеног развоја. 

Обављање музејске дјелатности обухвата: 

1) откривање, прибављање, документовање 

и обраду музејске грађе, 

2) истрживање, проучавање и вредновање 

музејске грађе и елемената нематеријалног 

културног насљеђа и музејске документације, 

3)  утврђивање покретних културних добара 

– музејских предмета и регистровање елемената 

нематеријалног културног насљеђа, 

4) утврђивање добара под претходном 

заштитом и вођење евиденције о добрима под 

претходном заштитом, 

5) чување, одржавање и коришћење 

музејске грађе и музејске документације, 

6) предлагање, утврђивање, спровођење и 

праћење спровођења мјера заштите музејске грађе 

и елемената нематеријалног културног насљеђа, 

7) коришћење музејске грађе и 

регистрованих елемената нематеријалног културног 

насљеђа ради промовисања кроз излагање, 

публикације, предавања, едукативно-просвјетни 

рад и друге начине, 

8) вођење прописане документације о 

музејској грађи, збиркама, музејским активностима 

и регистрованим елементима културног насљеђа, 

9) организацију и реализацију сталне 

поставке и повремених изложби, 

10) организацију и реализацију умјетничких 

и културних догађаја у оквиру дјелокруга рада, 

11) припрему, публиковање и продају 

музејских издања и пратећих садржаја у вези са 

дјелатношћу, 

12) спровођење дигитализације музејске 

грађе, музејске документације и регистрованих 

елемената нематеријалног културног насљеђа, 

13) пружање стручне помоћи власницима и 

држаоцима музејске грађе, 

14) пружање подршке и стручне помоћи за 

очување нематеријалног културног насљеђа кроз 

сарадњу са заједницама који га баштине, 

15) ревизију музејске грађе и достављање 

извјештаја оснивачу, 

16) процјену културно-умјетничке, 

историјске и научне вриједности музејске грађе за 

потрбе евидентирања и осигурања, 
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17) организацију и реализацију израде и 

продаје сувенира и других промотивних материјала 

и 

18) друге послове, у складу са законом, 

статутом и општим актима. 

Матична музејска дјелатност подразумијева 

обављање сљедећих послова: 

1) стручно-савјетодавну помоћ музејским 

установама матичног подручја, 

2) унапређење стручног рада у музејским 

установама, 

3) усклађивање рада и развоја музејских 

установа, 

4) стручни надзор над радом музејских 

установа, 

5) унапређење и развој музејске 

дјелатности, 

6) едукацију музејских стручњака, 

7) презентацију и организовање стручног 

рада, уз примјену националних и међународних 

стандарда, с циљем унапређења и развоја музејске 

дјелатности, 

8) сарадњу са централном музејском 

установом, 

9) издавање мјера техничке заштите према 

врсти музејске грађе и 

10) друге активности значајне за 

унапређење и развој музејске дјелатности. 

 

91.03 Рад историјских мјеста 

Музејска спомен-кућа је аутентичан 

амбијент градитељског насљеђа који се односи на 

одређену историјски период, догађаје или 

личности. 

 

58.11 Издавање књига   

Издавање књига обухвата дјелатности 

издавања књига у штампаном, електронском (ЦД, 

електронска приказивања итд.) или аудио облику 

или на Интернету, брошура, летака и сличних 

публикација. 

 

Члан 11. 

(1) Музеј је основан као јавна установа. 

(2) Музеј има функцију матичног музеја, као 

организовани облик стручног дјеловања унутар 

мреже музејских установа у Републици Српској. 

(3) Музеј обавља музејску дјелатност 

самостално, у складу са законом. 

 

 

VI РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ  

 

Члан 12. 

     Органи руковођења и управљања Музејa 

су директор и управни одбор. 

 

Члан 13. 

(1) Директора, након спроведеног поступка 

јавне конкуренције, именује министар просвјете и 

културе Републике Српске. 

(2) Директор се бира на мандатни период од 

четири године и може бити поново биран, уз 

претходно спроведен поступак јавне конкуренције.      

(3) Конкурс за избор директора расписује се 

најмања два мјесца прије истека мандата.  

 (4) За директора може бити именовано лице 

које има завршен први циклус студија и остварених 

240 ECTS бодова или еквивалент одговарајућег 

високошколског образовања из области којом се 

Музеј бави: историја, ликовна умјетност, 

археологија, етнологија и друга занимања из 

области музејске дјелатности и најмање три године 

радног искуства у траженом степену образовања. 

 

Члан 14. 

(1) Директор руководи Музејом, представља 

и заступа Музеј и одговоран је за законитост 

његовоог рада. 

(2) Директор Музеја: 

     1) одговоран је за материјално-

финансијско пословање, 

     2) предлаже план и програм рада, 

     3) предлаже управном одбору опште 

акте, 

     4) извршава одлуке управног одбора, 

     5) доноси акт о унутрашњој организацји и 

систематизацији радних мјеста, уз претходну 

сагласност Министарства; 

     6) одлучује о заснивању и престанку 

радног односа радника, као и о њиховом 

распоређивању, 

     7) одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима радника на раду и у 

вези са радом, 
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     8) покреће дисциплински поступак и 

изриче дисциплинске мјере радницима у 

првостепеном поступку, 

     9) обавља и друге послове утврђене 

законом и овим статутом. 

 

Члан 15. 

(1) Управни одбор је орган управљања 

Музејом. 

(2) Управни одбор има три члана, који се 

именује на четири године. 

(3) Чланове управног одбора Музеја, након 

спроведеног поступка јавне конкуренције, именује 

министар просвјете и културе Републике Српске. 

(4) Услови за избор члана Управног одбора 

су: завршен први циклус студијског програма 

друштвеног, хуманистичког или природњачког 

смјера и најмање три године радног искуства у 

траженом степену образовања. 

(5) Висина накнаде за рад управног одбора 

Музеја прописује се одлуком оснивача. 

 

Члан 16. 

     (1) Управни одбор врши сљедеће 

послове: 

     1) доноси статут Музеја уз сагласност 

оснивача, 

     2) на приједлог директора, доноси опште 

акте, 

     3)  усваја годишњи програм рада и 

финансијски план, те прати његово извршење, 

     4) доноси правилнике о коришћењу 

финансијских средстава, у складу са законом, 

     5) усваја годишњи извјештај о пословању 

и годишњи обрачун, 

     6) рјешава приговоре на одлуке 

директора, 

     7) даје директору мишљење и приједлоге 

о питањима од интереса за рад Музеја и 

     8) разматра и друга питања утврђена 

законом. 

 

VII ФИНАНСИРАЊЕ  

 

Члан 17. 

Средства за финансирање музејске 

дјелатности Музеја обезбјеђују се из: 

     1) буџета, 

     2) донација, 

     3) спонзорства, 

     4) поклона, 

     5) властитих прихода, 

     6) међународних фондова и 

     7) других извора, у складу са законом. 

 

Члан 18. 

(1) Финансијска средства за рад Музеја 

обезбјеђују се из буџета Републике, из буџета Града 

Приједор и из других извора, у складу са законом. 

(2) Из буџета Републике обезбјеђују се 

средства за:  

     1) бруто плате запослених и друга 

примања на основу радног односа, утврђена 

општим и појединачним колективним уговорима,  

     2) дио програмских активности и 

     3) рад матичне службе. 

(3) Из буџета Града Приједор обезбјеђују се 

средства за: 

     1) дио програмских активности, 

     2) материјалне трошкове, 

     3) одржавање и инвестиције, 

     4) осигурање музејске грађе и 

документације у оквиру музејских установа и збирки 

у саставу, као и простора у којем су смјештени, код 

осигуравајућих друштава за ризике и у обиму у којем 

је сагласан оснивач и 

     5) откуп музејских експоната и музејске 

грађе. 

(4) Остали трошкови финансирају се из 

властитих прихода и других извора, у складу са 

законом. 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

(1) Овај статут ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“.  

(2) Ступањем на снагу овог статута престаје 

да важи Статут Јавне установе Матични музеј Козаре 

Приједор у Приједор, број: 33-4/18 од 11.9.2018. 

године.               

 

Број: 97-04/22 

Приједор,  

Датум: 14.07.2022. године 

в.д.ПРЕДСЈЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА 

   Свјетлана Вучен, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                                                                                                                                                                           Страна 

155.  Закључак о усвајању Нацрта I ребаланса буџета Града Приједора за 2022. годину 618. 

156.  Одлука о усвајању III измјене и допуне Плана капиталних инвестиција града Приједор (2021.-

2023.) за 2022. и 2023. годину 

- III измјена и допуна Плана капиталних инвестиција града Приједора (2021.-2023.) за 
2022. и 2023. годину 

 
618. 

 
619. 

157.  Одлука о усвајању Информације о реализацији Одлуке о дугорочном задужењу града Приједор 656. 

158.  Одлука о расподјели неутрошених средстава од реализованог кредита по Одлуци о измјени и 

допуни Одлуке о кредитном задужењу Града Приједор 

 
656. 

159.  Закључак о усвајању Извјештајa o реализацији препорука из Плана активности за отклањање 

неправилности по Извјештају о обављеној ревизији, за I и II квартал 2022. године 

- Извјештај о спровођењу препорука Главне службе за ревизију 

 
657. 
658. 

160.  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 661. 

161.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор 661. 

162.  Рјешење о разрјешењу директора ЈУ „Центра за приказивање филмова“  Приједор 661. 

163.  Рјешење о именовању вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 

Приједор 

 
662. 

164.  Рјешење о разрјешењу једног (1) члана скупштине ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор 662. 

165.  Рјешење о именовању једног (1) члана скупштине ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор 662. 

166.  Одлука о  доношењу Измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са 

споменичким комплексом – II Фаза; Радни назив: Регулациони план „Центар – Исток“ Блок 1 

 
663. 

167.  Одлука о измјени и допуни Одлуке о  приступању изради Регулационог плана „Центар-Сјевер“ 

Блок 1 

 
665. 

168.  Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних накнада за 2022. 

годину 

- Програм кориштења  прихода остварених по основу водних накнада за  2022.годину 

 

666. 
666. 

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

шума и шумског земљишта  за 2022. годину 

- Програм кориштења прихода остварених по основу  накнада за кориштење шума и 
шумског земљишта   за    2022. годину 

 
668. 

 
668. 

170.  Одлука о  измјени  Одлуке о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног 

земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора 

 
670. 

 РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 671. 

171.  Одлука о преносу права својине без накнаде 671. 

172.  Одлука о преносу права посједа без накнаде 671. 

173.  Одлука о купопродаји непокретности 672. 
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 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 672. 

88.  Рјешење о именовању Радне групе за израду Стратегије социјалног становања у  Граду Приједор 672. 

89.  Одлука о утврђивању висине средстава за додјелу једнократне новчане помоћи студентима 

првог циклуса студија и ученицима средњих школа са подручја града Приједора 

 
673. 

90.  Рјешење о именовању  Регионалног Савјета за образовање и запошљавање за регију Приједор 673. 

91.  Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању чланова платформе за смањење ризика од 

катастрофа на подручју града Приједора 

 
675. 

92.  Рјешење о именовању Организационог одбора за провођење спортске манифестације  

„17. Бланик куп, Приједор 2022.“ 

 
675. 

93.  Правилник о измјенама правилника о унутрашњој организацији и систематизацији  радних 

мјеста ЈУ Центар за социјални рад  

 
676. 

94.  Статут јавне установе „Матични музеј Козаре Приједор“ у Приједору 676. 

 

 

 

 

 

 

 

-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/

