
   
 

 
 

 

 
           

113. 
На  основу члана  31. тачка ђ) Закона о 

буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске број: 101/04, 42/05, 118/05, и 98/13) и  
члана 40. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/15), те члана 
145. Пословника Скупштине Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 2/13), разматрајући Нацрт 
буџета Града Приједора за 2016. годину,  
Скупштина Града Приједора је на XXX  сједници 
одржаној дана 04.11.2015. године донијела 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја 
Нацрт буџета Града Приједора за 2016. 
годину са препорукама  Министарства  
финансија Републике Српске. 

 
 

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

 
 
Број: 01-022-120/15                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 

114. 
На  основу члана  39. Закона о 

буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи  („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05, и 98/13) и  
члана 40. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/15), те члана 
145. Пословника Скупштине Града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједора“ број: 2/13), разматрајући Нацрт 
одлуке о извршењу буџета Града Приједора за 
2016. годину,   Скупштина Града Приједора је 
на XXX  сједници одржаној дана 04.11.2015. 
године донијела 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја 
Нацрт одлуке о извршењу  буџета Града 
Приједора за 2016. годину. 

 
 

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

 
 
Број: 01-022-121/15                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 

ГОДИНА XXIV 
ЧЕТВРТАК 05.11.2015. 

БРОЈ 
8 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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115. 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 81.  Закона о заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 71/12), члана 40. Статута Града Приједорa („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 5/15), и члана 4. Одлуке о извршењу буџета Града Приједора за 2015. годину 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 10/14), Скупштина Града Приједора је на XXX сједници 
одржаној 04.11.2015. године, донијела 

 

ОДЛУКУ 
 о усвајању програма употребе средстава од накнада по  

Закону о заштити од пожара Града Приједор за 2015. годину 
 

I 
Доноси се одлука о усвајању програма употребе средстава од накнада по  Закону о заштити 

од пожара Града Приједора за 2015. годину у износу од 580.978 КМ, како слиједи: 
 

ОПИС 

Прилив од намјенских 

средстава на ЈРТ Град 

Приједор (60%)  

Прилив однамјенских средстава на 

рачун Ватрогасног Савеза додијељен 

Одлуком Граду Приједор (40%) 

ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ:     

Пренос  неутрошених средстава из 

2014. године 364.978 0 

Планирана средства Ватрогасног 

савеза РС за 2015.г. 0 56.000 

План намјенских средстава по 

Закону о заштити од пожара 160.000   

УКУПНО: 524.978 56.000 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:     

Набавка  новог  ватрогасног  

возила за превоз људства и 

опреме (8+1) 0 50.000 

Набавка потопне муљне пумпе: 

 400V;Q =1300 

l/min;Излаз:21/2”(Storz B) 0 6.000 

Резервисање намјенских прихода 

за реконструкцију ватрогасног 

дома и  набавку ватрогасног 

возила за спашавање са висина 

(аутољестве са корпом) 524.978   

УКУПНО (580.978): 524.978 56.000 
 

II 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“, а о 

њеном извршењу стараће се Територијална ватрогасна јединица Града Приједора и Одјељење за 
финансије Града Приједорa. 

 
 

Број: 01- 022-122/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015.год. Сеад Јакуповић, с.р. 
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116. 

На основу члана 59. и 62. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 71/12 и 52/14), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13 ) и члана 40. Статута Града Приједора 
(“Службени гласник Града Приједора”, број: 
5/15), Скупштина Града Приједора на XXX 
сједници одржаној 04.11.2015. године, 
донијела је 

 
 

ОДЛУКУ 
о задужењу Града Приједора ради 

реализације пројеката у  
области комуналне инфраструктуре 

 
 

I 
 Овом Oдлуком задужује се Град, ради 
реализације пројеката у области комуналне 
инфраструктуре на подручју Града Приједора у 
износу од 3.000.000 КМ (Словима: 
тримилионаконвертибилних марака). 
 

II 
 Кредитна средства из тачке I усмјериће 
се за намјене како слиједи: 
 

1. Објекат дворане на 
Уријама за дио изведених 
радова у 2016. години  

 
 

1.000.000 КМ 

2. Изградња зелене пијаце 
на Пећанима 
(надстрешница и столови) 

      
 

450.000 КМ 

3. Реконструкција улице 
Вука Караџића 

 
600.000 КМ 

4. Изградња улице између 
Робота и Градског 
стадиона 

 
 

500.000 КМ 

5. Реконструкција домова у 
Мјесним заједницама 

 
450.000 КМ 

 
III 

  Средства из тачке I ове Oдлуке за која се 
задужује Град, обезбиједиће се дугорочним 
банкарским кредитом код банке са 
најповољнијим условима за задуживање Града: 
1. Каматна стопа до 6,3%, 
2. Шестомјесечни еурибор према званичним 

подацима банке,  

3. Трошкови обраде захтјева по стопи до 
0,83% или 25.000 КМ, 

4. Рок отплате: 10 (десет година) без грејс 
периода, 

5. Отплата кредита вршит ће се из редовних 
средстава буџета Града Приједора по 
плану буџета за текућу годину, а у складу 
са Законом о буџетском систему Републике 
Српске, 

6. Постојећи проценат задужености Града  
Приједора у 2015. години без кредита из 
става 1. ове Одлуке је 11,98 %, 

7. Проценат задужености Града Приједора у 
2015. години са кредитом из става 1. ове 
Одлуке је 12,10%, 

8. Проценат задужености Града Приједора у 
2018. години са кредитом из става 1. ове 
Одлуке и кредитом за хитни опоравак од 
поплава је 14,46%, 

9. Проценат задужености Града Приједора у 
2018. години са кредитом из става 1. ове 
Одлуке и без кредита за хитни опоравак од 
поплава је 14,39%, 

10. Осигурање отплате: мјенице и бјанко 
потписани вирмани по трансакционом 
рачуну Града Приједора, у складу са 
банкарском процедуром обезбјеђења 
отплате кредита. 

 
IV 

 Овлашћује се Градоначелник Приједора 
да у случају потребе, може преносити средства 
са једног пројекта на други, с тим да не доводи 
у питање њихово извршење и о томе на првој 
наредној сједници обавијести Скупштину Града 
Приједора. 
 

V 
 Ова Oдлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

 
Број: 01-022-123/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

117. 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13 ) и 
члана 40. став 2. под у) Статута Града Приједора 
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(“Службени гласник Града Приједора”, број: 
5/15), а у вези са чланом 62. Закона о 
задуживању, дугу и гаранцијама Републике 
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број: 71/12 и 52/14), Скупштина Града 
Приједора на XXX сједници одржаној 
04.11.2015. године, донијела је 

 
ОДЛУКУ 

о измјени Одлуке о задужењу Града 
Приједора за финансирање пројеката  

хитног опоравка од поплава 
 
 

I 
У Одлуци о задужењу Града Приједора за 

финансирање пројеката хитног опоравка од 
поплава („Службени гласник Града Приједора“, 

број: 7/15) мијења се тачка I и гласи:  
 

 Прихвата се задужење Града Приједора 
према Свјетској банци – Међународној 
асоцијацији за развој за финансирање хитног 
опоравка од поплава у износу од 355.856 SDR-а 
по курсу Централне банке Босне и 
Херцеговине. 
 

II 
 У тачки III врше се сљедеће измјене у 
условима кредита: 
  
- Под редним бројем 1. Износ кредита: Износ 
од „790.000 КМ“ замјењује се износом од 
„355.856,00 SDR по курсу Централне банке 
Босне и Херцеговине“, 
 
- Под редним бројем 8. Валута плаћања: иза 
ријечи еуро додају се ријечи „или КМ, у 
еквивалентном износу SDR према 
инструкцијама Министарства Финансија 
Републике Српске“; 
 
 

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

 
Број: 01-022- 124/15  ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. године Сеад Јакуповић, с.р. 

 

118.       

На основу  члана 30. став 1. алинеја 12. 
Закона о локалној самоуправи  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 40. став 2. тачка Л) 
Статута града Приједора („Службени гласник 
града Приједора" број: 5/15), те члана 140. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст ("Службени гласник града 
Приједора" број: 2/13), Скупштина града 
Приједора је на XXX сједници одржаној дана 
04.11.2015. године донијела  
 
 

О Д Л У К У 
о именима дијелова насељених мјеста 

 на подручју града Приједора 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком именују се дијелови 

насељених мјеста на подручју града Приједора. 
 

Члан 2. 
У насељеном мјесту Бистрица именују 

се дијелови насељеног мјеста:  
 
1. ДОЊА БИСТРИЦА  је дио насељеног мјеста 
Бистрица која обухвата простор омеђен  
административном границом подручја града 
Бања Лука са источне стране, насељеним 
мјестом Нишевићи са јужне стране, насељеним 
мјестом Омарска са западне стране и Горњом 
Бистрицом са сјеверне стране. 
 
Граница између Доње и Горње Бистрице иде 
локалним путем Л-12 (стари пут Приједор – 
Бања Лука). 
 
2. ГОРЊА БИСТРИЦА  је дио насељеног мјеста 
Бистрица која обухвата простор омеђен 
административном границом подручја 
општине Градишка са сјеверне стране, 
административном границом подручја града 
Бања Лука са источне стране, Доњом 
Бистрицом са јужне стране и насељеним 
мјестом Омарска са западне стране. 

 
Члан 3. 

У насељеном мјесту Ламовита  именују 

се дијелови насељеног мјеста: 
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1. ДОЊА ЛАМОВИТА  је дио насељеног мјеста 
Ламовита која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Омарска са источне и 
југоисточне стране, насељеним мјестом 
Марићка са јужне стране, насељеним мјестом 
Кевљани са западне и сјеверозападне стране и 
Средњом Ламовитом са сјевероисточне стране. 
Граница између Доње и Средње Ламовите иде 
од потока Чутура (граница насељених мјеста 
Омарска и Ламовита) између засеока Косови и 
Предојевићи, границама катастарских парцела 
број 3181/1, 3180/1, 4446 (пут) до тромеђе 
катастарских парцела број 3227, 4447, 4446 све  
у к.о. Ламовита, те наставља преко поља 
Паљуге до граничног камена број: 15, границе 
к.о. Ламовита и к.о. Кевљани. 
 
2. СРЕДЊА ЛАМОВИТА је дио насељеног мјеста 
Ламовита која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Омарска са источне стране, 
Доњом Ламовитом са јужне стране, насељеним 
мјестом Кевљани са западне и сјеверозападне 
стране и Горњом Ламовитом са сјевероисточне 
стране. 
Граница између Средње и Горње Ламовите 
почиње од границе насељених мјеста Ламовита 
и Омарска, између фирми „Липа дрво“ и хотела 
„Бомар“ и иде границама парцела број 2173/4, 
2174, 2175 све к.о. Ламовита, затим наставља 
путем (к.п.бр.4440 и 4439 к.о. Ламовита) до 
потока Ламовита, затим потоком Ламовита до 
граничног камена број: 3 границе к.о. Ламовита 
и к.о. Кевљани. 
 
3. ГОРЊА ЛАМОВИТА  је дио насељеног мјеста 
Ламовита која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Омарска са источне стране, 
Средњом Ламовитом са јужне стране, 
насељеним мјестом Бабићи са западне стране 
и административном границом подручја 
општине Градишка са сјеверне стране.  
 

Члан 4. 
У насељеном мјесту Марићка именују 

се дијелови насељеног мјеста: 
 

1. ДОЊА МАРИЋКА  је дио насељеног мјеста 
Марићка која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Буснови са јужне стране, 
насељеним мјестом Томашица са западне 
стране, насељеним мјестом Ракелићи са 
западне стране, рибњаком Саничани са 
сјеверозападне стране, насељеним мјестима 

Петров Гај, Кевљани и Ламовита са 
сјевероисточне стране и Средњом Марићком 
са југоисточне стране.  
Граница између Доње и Средње Марићке 
полази од границе са Бусновима код пружног 
прелаза Шунића раскршће – Ћирићи, иде 
пругом Томашица – Омарска до куће Грабежа, 
одакле се граница спушта до корита рјечице 
Слатина, чијим током граница иде све до 
улијевања у ријеку Гомјеницу, гдје се Марићка 
граничи са Ламовитом. 
 
2. СРЕДЊА МАРИЋКА је дио насељеног мјеста 
Марићка која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Криваја са јужне стране, 
насељеним мјестом Буснови са западне стране, 
Доњом Марићком са сјеверозападне стране, 
насељеним мјестом Омарска са сјеверне 
стране и Горњом Марићком са источне и 
југоисточне стране.  
Граница између Средње и Горње Марићке 
полази од Пиљића раскршћа (граница 
насељењих мјеста Марићка и Криваја) и иде 
локалним путем ЛО 7 – 05 (к.п.бр. 4778 к.о. 
Марићка) у дужини од око 400 м, затим 
наставља потоком повременог бујичног тока 
(границама к.п. бр. 3019, 3117/2, 3117/1, 3009, 
3003, 3001, 2997, 3299/2, 3299/1, 3301, 3303 све 
к.о. Марићка), те излази на пут Марићка – 
Омарска (к.п.бр. 4774/1, 4774/2, 4771/4, 
4772/1, 2094/2, 4771/2 све к.о. Марићка) изнад 
куће Хрваћанин (Радомира) Милорада која 
припада насељеном мјесту Горња Марићка и 
иде тим путем све до границе насељених 
мјеста Марићка и Омарска, гдје и завршава. 
 
3. ГОРЊА МАРИЋКА  је дио насељеног мјеста 
Марићка која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Градина са источне стране, 
насељеним мјестом Јелићка са југоисточне 
стране, насељеним мјестом Криваја са јужне и 
западне стране, Средњом Марићком са 
сјеверозападне стране и насељеним мјестом 
Омарска са сјеверне стране.  

 
Члан 5. 

У насељеном мјесту Омарска именују се 

дјелови насељеног мјеста: 

 

1. ДОЊА ОМАРСКА  је дио насељеног мјеста 
Омарска која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Нишевићи са југоисточне 
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стране, насељеним мјестом Градина са јужне 
стране, насељеним мјестом Марићка са 
југозападне стране, насељеним мјестом 
Ламовита са западне стране и Омарском 
Центар са сјевероисточне стране. 
Граница између Доње Омарске и Омарске 
Центар иде пругом Приједор – Бања Лука. 
 
2. ОМАРСКА ЦЕНТАР  је дио насељеног мјеста 
Омарска која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Нишевићи са источне 
стране, Доњом Омарском са јужне и 
југозападне стране, насељеним мјестом 
Ламовита са сјеверозападне стране и Средњом 
Омарском са сјевероисточне стране. 
Граница између Омарске Центар и Средње 
Омарске полази од потока Чутура (границе 
насељених мјеста Омарска и Ламовита) и иде 
путем (к.п.бр. 2282/5 и 2274 к.о. Омарска) до 
регионалног пута 
 Р405а, затим скреће на југ до пута изнад кућа 
Старчевића и иде путем (к.п.бр. 3799/1 3811 
к.о. Омарска) до куће Живка Анђића, затим 
наставља границама к.п.бр. 3507, 3509, 3506, 
3504, 3503/1, 3501, 3269 (поток), 3287,3289 
(поток), 5868 (поток), 3425, 3422, 5108, 5109, 
5110, 5125, 5126, 5127, 5128, 5129, 5130, 5131, 
5134/3, 5134/2, 5134/1, 5133 и завршава на 
потоку Бистрица (граница насељених мјеста 
Омарска и Нишевићи). 
 
3. СРЕДЊА ОМАРСКА  је дио насељеног мјеста 
Омарска која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Бистрица са 
сјевероисточне стране, насељеним мјестом 
Нишевићи са источне стране, Омарском Центар 
са јужне стране, насељеним мјестом Ламовита 
са западне стране и Горњом Омарском са 
сјеверне стране. 
Граница између Средње и Горње Омарске иде 
магистралним путем Приједор – Бања Лука. 
 
4. ГОРЊА ОМАРСКА  је дио насељеног мјеста 
Омарска која обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Бистрица са источне 
стране, Средњом Омарском са јужне стране, 
насељеним мјестом Ламовита са западне 
стране и административном границом подручја 
општине Градишка са сјеверне стране. 
 

Члан 6. 
У насељеном мјесту Петров Гај именују 

се дијелови насељеног мјеста: 

 
1. ДОЊИ ПЕТРОВ ГАЈ  је дио насељеног мјеста 
Петров Гај који обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Кевљани са источне 
стране, насељеним мјестом Марићка са јужне и 
југозападне стране, насељеним мјестом 
Трнопоље и Камичани са сјеверозападне 
стране, насељеним мјестом Бабићи са сјеверне 
стране и  Горњим Петровим Гајем са 
сјевероисточне стране. 
 
Граница између Доњег и Горњег Петровог Гаја 
полази од граничног камена број: 23, границе 
к.о. Петров Гај и к.о. Кевљани, код раскрснице 
изнад куће Слободана Здјелара и иде старим 
путем (к.п.бр. 1934 к.о. Петров Гај) Клипићи 
(Кевљани) – Алукићи (Камичани) до потока 
званог Јаруга (гранични камен број: 19, границе 
к.о. Петров Гај и к.о. Камичани).   
 
2. ГОРЊИ ПЕТРОВ ГАЈ  је дио насељеног мјеста 
Петров Гај који обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Бабићи са западне и 
сјеверне стране, насељеним мјестом Кевљани 
са сјевероисточне, источне и јужне стране и 
Доњим Петровим Гајем са југозападне стране. 
 

Члан 7. 
У насељеном мјесту  Доњи Орловци именује 

се  дијелови насељеног мјеста: 
 
1. НОВИ ОРЛОВЦИ су дио насељеног мјеста 

Доњи Орловци - простор омеђен 
магистралним путем Приједор- Бањалука са 
сјеверозападне стране, насељеним мјестом 
Орловача са западне стране, пут (к.п.бр. 
1332 к.о. Орловци) улица Јасеничка, улица 
Соколска и пут (п.п.бр. 1993 к.о. Орловци) са 
јужне стране, пољопривредно добро 
(западна граница к.п.бр. 1214/1 к.о. 
Орловци) и улица Саничка са источне 
стране.  
 

2. КАЛАТА је дио насељеног мјеста Доњи 
Орловци - простор омеђен магистралним 
путем Приједор- Бањалука са југоисточне  
стране, са сјевероисточне стране старом 
цестом Приједор-Бања Лука и потоком 
Милошевица са западне стране. 

 
Члан 8. 

У насељеном мјесту Орловача именује се 
дио насељеног мјеста: 
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1. ДОЊА ОРЛОВАЧА (Орловача - Целпак, 

Орловача – Врбице и Тополик) је дио 
насељеног мјеста Орловача – простор 
омеђен коритом потока Милошевица са 
сјеверне стране, са западне стране 
насељеним мјестом Приједор, са јужне 
стране насељеним мјестом Гомјеница, са 
источне стране насељеним мјестом Доњи 
Гаревци и Доњи Орловци 

 
Члан 9. 

У насељеном мјесту Приједор именују се 
дијелови насељеног мјеста: 
 

1. ПРИЈЕДОР ЦЕНТАР је дио насељеног 
мјеста Приједор који обухвата простор 
омеђен улицом Краља Александра са 
југоисточне стране, коритом ријеке 
Сане са јужне стране, коритом канала 
Берек са југозападне стране, улицом 
Војводе путника са сјеверозападне 
стране и пругом Нови Град – Бања Лука 
са сјевероисточне стране. 
 

2. ПЕЋАНИ су дио насељеног мјеста 
Приједор који обухвата простор омеђен 
улицом Војводе Путника са југоисточне 
стране, зеленом пијацом (не укључујући 
њу) и колектором отпадних вода са 
југозападне стране, потоком Зукиновац 
са сјеверозападне стране и пругом Нови 
Град – Бања Лука са сјевероисточне 
стране. 
 

3. КОКИН ГРАД је дио насељеног мјеста 
Приједор који обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Орловача са 
источне стране, коритом потока 
Милошевице са југоисточне стране, 
насељеним мјестом Гомјеница са јужне 
стране, коритом ријеке Сане са западне 
стране, улицом Краља Александра са 
сјеверозападне стране и пругом Нови 
Град – Бања Лука са сјевероисточне 
стране. 

 
4. ТУКОВИ су дио насељеног мјеста 

Приједор који обухвата простор омеђен 
коритом ријеке Сане са сјеверне и 
источне стране, насељеним мјестом 
Чараково са јужне стране, насељеним 
мјестом Хамбарине са западне стране и 

насељеним мјестом Раковчани са 
сјеверозападне стране. 
 

5. РАШКОВАЦ је дио насељеног мјеста 
Приједор који обухвата простор омеђен 
коритом канала Берек са источне 
стране, коритом ријеке Сане са јужне и 
југозападне стране, насељеним мјестом 
Брезичани са западне стране, пругом 
Нови Град – Бања Лука са сјеверне 
стране и колектором отпадних вода, 
зеленом пијацом (рачунајући и њу) са 
сјевероисточне стране и потоком 
Зукиновац са источне стране. 

 
6. РАШКОВАЦ 2 је дио насељеног мјеста 

Приједор који обухвата простор омеђен 
улицом Гојка Башкота са југоисточне 
стране, пругом Нови Град – Бања Лука 
са југозападне  стране и насељеним 
мјестом Чејреци са западне и сјеверне 
стране. 

 
7. ДОЊА ПУХАРСКА је дио насељеног 

мјеста Приједор који обухвата простор 
омеђен потоком Пухарска са источне и 
југоисточне стране до моста у улици 
Матије Гупца,  улицом Матије Гупца до 
крижања са улицом Славка Родића, 
улицом Славка Родића до крижања са 
путем за Црну долину са источне 
стране, Горња Пухарска са сјеверне 
стране, насељеним мјестом Чејреци са 
сјеверозападне стране и магистралним 
путем Приједор – Бања Лука са јужне 
стране.  

 
8. УРИЈЕ су дио насељеног мјеста 

Приједор који обухвата простор омеђен 
пругом Нови Град –Бања Лука са 
југозападне стране, потоком Пухарска 
са сјеверозападне стране, улицом 
Матије Гупца са сјеверне стране, од 
улице Матије Гупца улицом Славка 
Родића до крижања са улицом Фрање 
Клуза, те Козарском улицом у правцу 
сјевероистока до крижања са улицом 
Скендера Куленовића, затим иде 
границом насељеног мјеста Приједор и 
Чиркин Поље и наставља границом 
Свала, раније описаном у дијелу 
насељеног мјеста Свале и даље 
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потоком Јаруге до пруге Бања Лука – 
Нови Град. 

 
9. СВАЛЕ су дио насељеног мјеста 

Приједор који обухвата простор омеђен 
потоком Јаруга и болничким 
комплексом са западне стране, 
насељеним мјестом Орловача са јужне 
стране и насељеним мјестом Чиркин 
Поље са источне и сјевероисточне 
стране. 

 
10. АЕРОДРОМСКО НАСЕЉЕ је дио 

насељеног мјеста Приједор који 
обухвата простор омеђен Козарском 
улицом са југоисточне стране, улицом 
Фрање Клуза са југозападне стране, 
улицом Славка Родића са 
сјеверозападне стране и Аеродромском 
улицом са сјеверне стране. 
 

11. ГЛАВИЦЕ су дио насељеног мјеста 
Приједор који обухвата простор омеђен 
Аеродромском улицом са јужне стране, 
насељеним мјестом Чиркин Поље са 
југоисточне стране, Велико Паланчиште 
са сјеверне и сјевероисточне стране и 
Горња Пухарска са сјеверозападне и 
западне стране. 
 

Члан 10. 
У насељеном мјесту Љубија именују се 

дијелови насељеног мјеста: 
 

1. ГОРЊА ЉУБИЈА је дио насељеног мјеста 
Љубија који обухвата простор омеђен 
крајем улице Драге Лукића са сјеверне 
стране, насељеним мјестом Раљаш са 
источне и југоисточне стране и 
насељеним мјестом Жуне са западне и 
југозападне стране. 
 

2. ДОЊА ЉУБИЈА је дио насељеног мјеста 
Љубија који обухвата простор омеђен 
насељеним мјестом Љескаре са 
сјеверне стране,  насељеним мјестом 
Раљаш са југоисточне стране,  крајем 
улице Абдулаха Курузовића и Ивице 
Антуновића  са јужне стране, 
насељеним мјестом Жуне са 
југозападне стране и насељеним 
мјестом Шурковац са западне стране. 

 

Члан 11. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у “Службеном гласнику града Приједора”. 
 
 
Број: 01- 022-125/15  ПРЕДСЈЕДНИК  
 Приједор           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
119. 

На  основу  члана 40. Статута града 
Приједора („ Службени гласник Приједора“, 
брoj: 5/15) и члана 140. Пословника Скупштине 
града  Приједора - пречишћен текст („Службени 
гласник града Приједорa“, брoj: 2/13), 
Скупштина града Приједорa на  XXX  сједници 
одржаној  дана 04.11.2015.године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма развоја цивилне заштите 

града Приједора 
за период од 2016. до 2020. године 

 
 

Члан  1. 
     Усваја се Програм развоја цивилне заштите 
града Приједора за период од 2016. до 2020. 
године. 

 
 

Члан 2. 
       Ова Oдлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-130/15 ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

120. 
На основу члана 18. Закона о систему 

јавних служби (“Службени гласник Републике 
Српске” број 68/07) и члана 40. Статута Града 
Приједора (“Службени гласник Града 
Приједора” број 5/15), те члана 146. 
Пословника Скупштине Града Приједора- 
пречишћен текст (“Службени гласник Града 
Приједора” број: 2/13) и приједлога Комисије 
за избор и именовања, Скупштина Града 
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Приједора је на XXX сједници одржаној дана 
04.11.2015. године донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора Агенције за  

економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ 
Приједор 

 
 
1. Мишо Рељић, дипломирани економиста,  

разрјешава се дужности директора 
Агенције за економски развој града 
Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор ради 
истека мандата. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику 
Града Приједора”. 

 
 
Број: 01-111-168/15  ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједор          СКУПШТИНЕ  ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
121. 

На основу  члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
18. Закона о систему јавних служби ("Службени 
гласник Републике Српске" број: 68/07 и 
109/12) и члана 40. Статута града Приједора  
("Службени гласник града Приједора" број: 
5/15), а након проведене процедуре Јавног 
конкурса и приједлога Комисије за избор и 
именовања, Скупштина града Приједора  на 
XXX сједници одржаној дана  04.10.2015. 
године донијела је 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Агенције за економски 
развој града Приједора „ПРЕДА -ПД“ Приједор 

 
 
1. Мишо Рељић , дипл. економиста  из 
Приједора именује се за директора  Агенције за 
економски развој града Приједора  „ПРЕДА -
ПД“ Приједор,  на период од 4 (четири) године. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику града 
Приједора". 
 
 
Број: 01-111-169/15  ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
     
122. 
 На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 30. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 40. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
5/15) и приједлога Комисије за избор и 
именовања, Скупштина Града Приједора на XXX 
сједници одржаној дана 04.11. 2015. године, 
донијела је 
 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора  

Агенције за економски развој града Приједор 
„ПРЕДА-ПД“ Приједор 

 
 

1. Разрјешавају се чланови Управног 
одбора Агенције за економски развој 
града Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор 
ради истека мандата и то : 

 
1. Росић Зоран, 
2. Половина Милован, 
3. Драчић Дамир. 
 
 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 
Града Приједора". 

 
 
 
Број: 01-111-170/15                 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
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123. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 
16. Закона о систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 68/07 и 
109/12), члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и 
члана 40. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/15), а након 
проведене процедуре Јавног конкурса и 
приједлога Комисије за избор и именовања 
Скупштина Града Приједора на XXX сједници 
одржаној дана 04.11. 2015. године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора 
Агенције за економски развој града Приједор 

„ПРЕДА-ПД“ Приједор 
 

1. За чланове Управног одбора Агенције за 
економски развој града Приједор 
„ПРЕДА-ПД“ Приједор, именују се: 
 
1. Чеко Светлана, 
2. Росић Зоран, 
3. Половина Милован. 

 
           2.  Чланови Управног одбора Агенције за 
економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ 
Приједор именују се на период од четири (4) 
године.  
 

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

 
Број: 01-111-171/15                ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
124. 
 На основу члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 5/15) и члана 145. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/13), разматрајући Извјештај 
о раду Јавне установе Дјечији вртић „Радост“ 

Приједор за школску 2014/2015. годину 
Скупштина града Приједора на ХXX сједници 
која је одржана 04.11. 2015. године, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај о раду Јавне 
установе Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор за школску 2014/2015. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
града Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-126/15  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
                           
125. 
 На основу члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 5/15) и члана 145. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/13), разматрајући Извјештај 
о стипендирању ученика и студената, 
финансирању научно истраживачког рада и 
награђивању наставника и ученика у наставној 
2014/2015. години Скупштина града Приједора 
на ХXX сједници која је одржана 04.11. 2015. 
године, донијела је  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај o стипендирању 
ученика и студената, финансирању 
научно истраживачког рада и 
награђивању наставника и ученика у 
наставној 2014/2015. години. 
 

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

 
 
Број: 01-022-127/15              ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
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126. 
 На основу члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 5/15) и члана 145. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/13), разматрајући 
Информацију о избору и реализацији пројеката 
омладинског сектора града Приједора у 2015. 
години Скупштина града Приједора на ХXX 
сједници која је одржана 04.11. 2015. године, 
донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о избору и 
реализацији пројеката омладинског 
сектора града Приједора у 2015. години 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 
града Приједора“. 
 

Број: 01-022-128/15  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,            СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
127. 
 На основу члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 5/15) и члана 145. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Приједора“, број: 2/13), разматрајући 
Информацију о избору и реализацији пројеката 
невладиних организација у 2015. години 
Скупштина града Приједора на ХXX сједници 
која је одржана 04.11. 2015. године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о избору и 
реализацији пројеката невладиних 
организација у 2015. години. 
 

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

Број: 01-022-129/15  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 

128. 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
 На основу одредаба члана 229. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 16. Закона о путевима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 89/13), члана 
40. Статута Града Приједор („Службени гласник 
Града Приједорa“, број: 5/15) и члана 140. 
Пословника Скупштине Града Приједор – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града 
Приједорa на XXX сједници, одржаној 
04.11.2015. године,  донијела  је 
 
 

ОДЛУКУ 
о оснивању права службености 

 
I 

  Одобрава  се  оснивање права 
службености у корист привредног друштва 
„Мтел“ а.д. Бања Лука, у циљу полагања 
подземне ТК инфраструктуре, на траси - према 
обухвату Пројекта реконструкција и 
проширење водоводног система у Граду 
Приједор, на сљедећим локацијама: 
-Реконструкција водоводне мреже дијела 
насеља Урије и Чиркин поље, 
-Реконструкција водоводне мреже Гашића 
насеље, 
-Рјешење водоснабдјевања у улици „Вука 
Карџића,“ 
-Прелаз преко моста на ријеци Сани ᴓ 500, 
-Повезивање насеља Брезичани са новим 
бунаром ПБ3, 
-Водоснабдјевање насеља Мало Паланчиште, 
-Водоснабдјевање насеља Југовци –Волар, 
-Санација потисног цјевовода од сабирне 
коморе Б2 –Р. Хамбарине, 
-Водоснабдјевање насеља „Јањића пумпа“, 
-Реконструкција водоводне мреже у насељу 
Рашковац, 
-Реконструкција чворних мјеста, 
-Секундарна мрежа за насеље Чараково. 
 

II 
   Даје се  сагласност Градоначелнику града 
Приједора да у циљу регулисања међусобних 
права и обавеза  уговорних страна, у складу са 
одредбама члана 229. Закона о стварним 
правима („Службени гласник Републике 
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Српске“, брoj: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), 
закључи Уговор о оснивању права 
службености, у складу са одредбама тачке I ове 
Oдлуке. 
 

III 
    Право службености се оснива уз накнаду у 
износу од 0,50 КМ/m, на временски период од 
10 година, рачунајући од дана закључења 
уговора о оснивању права службености. 
 

IV 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
 
 
Број:01- 022-131/15                        ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                               СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
  

*  *  * 
 На основу одредаба члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 4. Правилника о поступку јавног 
конкурса за располагање непокретностима у 
својини Републике Српске и јединица локалне 
самоуправе(„Службени гласник Републике 
Српске“, број: 20/12), члана 40. Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града 
Приједорa“, број: 5/15) и члана 140. 
Пословника Скупштине Града Приједорa – 
пречишћен текст („Службени гласник Града 
Приједорa“, број: 2/13), Скупштина Града 
Приједор на XXX сједници, одржаној 04.11. 
2015. године,  донијела   је 
 

О Д Л У К У 
о начину и условима продаје непокретности у  

 својини јединице локалне самоуправе 
 

I 
  Под условима и на начин регулисан 

овом одлуком  спровешће се  лицитацијом 
продаја непокретности у својини Града 
Приједор и то: 

 

Према подацима катастарског операта 
земљишта: 
- к.ч.бр.3170, зв. Урија, у површини од 225 м2, 
- к.ч.бр.3171, зв. Урија, у површини од 475 м2, 

- к.ч.бр.3172, зв. Урија, у површини од 6.153 м2, 
уписане у пл.бр.607 к.о. Козаруша као посјед 
Града Приједор са дијелом ¼. 
 

II 
       Вриједност земљишта износи 4100 КМ. Иста 
је утврђена процјеном од стране сталног 
судског вјештака пољопривредне струке и 
представља почетну продајну цијену 
непокретности. 
 

III 
     За учешће у поступку лицитације учесник је 
дужан уплатити износ од 10% од продајне 
цијене, на жиро рачун - јединствени рачун 
трезора Града Приједор код NLB Razvojne banke 
Prijedor, број: 562 0070000266805. 
 

IV 
      Продајну цијену наведеног земљишта 
учесник лицитације са којим ће се закључити 
уговор обавезан је уплатити у року од 15 дана 
од дана закључивања и нотарске обраде 
уговора о купопродаји. 
 

V 
Поступак лицитације земљишта 

спровешће Комисија за продају. 
 

VI 
        Овлашћује се Градоначелник да са 
учесником лицитације чија понуда буде 
утврђена као најповољнија, закључи 
купопродајни уговор, у циљу регулисања 
међусобних права и обавезе  уговорних страна. 
 

VII 
         Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
Број:01-022-132/15                   ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

*  *  * 
На основу одредаба члана 286. Закона о 

стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 40. Статута града Приједорa 
(“Службени гласник града Приједорa”, број: 
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине града 
Приједорa – пречишћен текст (“Службени 
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гласник града Приједорa”, број: 2/13), 
Скупштина града Приједорa на XXX сједници 
одржаној дана 04.11.2015. године,  донијела  је 

 

ОДЛУКУ 
о оснивању права грађења 

 

I 
   Одобрава  се  оснивање права грађења у 
корист Ватрогасног друштва Козарац ради 
изградње пословног објекта – Ватрогасног 
дома спратности П+1, у насељу Козарац у 
Приједору, на земљишту означеном са: 

Према подацима катастарског операта 
земљишта: 

-  к.ч.бр. 3441/3 у површини од 1.217 m2, 
-  к.ч.бр. 3441/4 у површини од 570 m2,    
обе  к.о. Козарац. 

Предметно земљиште је уписано као 
посјед Здравствене установе Дом здравља 
Приједор, чији је оснивач Град Приједор и у 
току је рјешавање имовинских односа између 
Града Приједор и ЈУ Дом здравља Приједор. 
 

II 
             Даје  се  сагласност Градоначелнику 
Града Приједора да у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза уговорних страна, 
у складу са одредбама члана 286. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), закључи Уговор о оснивању права 
грађења у корист Ватрогасног друштва Козарац. 
 

III 
         Право грађења се оснива на временски 
период од 10 година, рачунајући од дана 
закључења уговора о оснивању права грађења. 
 

IV 
Обавеза плаћања закупнине за 

земљиште из тачке I регулисаће се посебном 
Одлуком. 

 

 

V 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Приједора“. 
 
 

Број:01-022-133/15                     ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
                                                       

 

*  *  * 
  На основу одредаба члана 40. Статута 
града Приједор („Службени гласник града 
Приједорa“, број: 5/15) и члана 140. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст („Службени гласник града 
Приједорa“, број: 2/13), Скупштина града 
Приједор на XXX сједници, одржаној 
04.11.2015. године,  донијела  је 
 

ОДЛУКУ 
о прибављању градског грађевинског 

земљишта без накнаде 
 
I 

Одобрава  се  прибављање без накнаде 
градског грађевинског земљишта, које је према 
подацима Земљишне књиге означено са: 
- к.ч.бр.596/37, у површини од 121 м2, уписано 
у зк.ул.бр. 562 к.о. СП Омарска, уписано као 
државна својина са уписаним правом 
коришћења у корист Јавног предузећа „Завод 
за изградњу града“ Приједор. 
 Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
  - к.ч.бр.4028/37,у површини од 121 м2, 
уписано у пл.бр.125 к.о.Омарска као посјед 
Скупштине Града Приједора. 
 

II 
Даје се  сагласност  Градоначелнику 

Града Приједор да,  у складу са одредбама 
члана 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Завод за изградњу града“ Приједор – 
пречишћен текст („Службени гласник општине 
Приједор“, број: 13/09, 9/11 и 10/11), закључи 
уговор о преносу права коришћења на 
некретнинама на Град Приједор, са 
предузећем  ЈП „Завод за изградњу града 
Приједор“, трајно и без накнаде. 
 

III 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
града Приједора“. 
 
Број: 01- 022-134/15                    ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 

 
*  *  * 

На основу одредаба члана 348. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
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Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и 
95/11), члана 40. Статута града Приједор 
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 
2/13, 6/13) и члана 140. Пословника Скупштине 
Града Приједор – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 2/13), 
Скупштина Града Приједор на XXX сједници, 
одржаној 04.11.2015. године,  донијела  је 
 

ОДЛУКУ 
о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 
 
I 

Одобрава  се  продаја земљишта 
непосредном погодбом по тржишној цијени, у 
сврху комплетирања грађевинске парцеле ради 
легализације изграђеног стамбеног објекта у 
насељу Омарска у Приједору, и то грађевинског 
земљишта: 
 Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
-к.ч.бр. 4028/37, у површини од 121 м2, 
уписано у пл.бр. 125 к.о Омарска, као посјед 
Скупштине Града Приједор са дијелом 1/1. 
 
Према подацима земљишне књиге, некретнине 
су означене са: 
- к.ч.бр.596/37, у површини од 121 м2, 
К.о. СП Омарска, уписане као својина Града 
Приједор са дијелом 1/1. 

 
II 

Даје  се  сагласност Градоначелнику 
Града Приједора да у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза уговорних страна, 
у складу са одредбама члана 348. Закона о 
стварним правима (“Службени гласник 
Републике Српске”, број: 124/08, 58/09 и 
95/11), закључи купопродајни уговор са 
Стојнић Бошком о продаји земљишта описаног 
у тачки I. ове Одлуке, по цијени утврђеној у 
Елаборату о процјени вриједности, овлаштеног 
судског вјештака грађевинске струке.   
 

III 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједорa“. 
 
Број:01- 022-135/15       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

*  *  * 
На основу члана 207. Закона о општем 

управном поступку („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 13/02 и 50/10), у вези 
са Одлуком Скупштине града Приједор, број: 
01-022-112/15 од 23.09.2015.године 
(„Службени гласник Града Приједорa“, број: 
7/15), Скупштина Града Приједор на XXX 
сједници одржаној дана 04.11.2015.године,  
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о исправци грешке 

 
1. У тачки 1. и 2. Одлуке Скупштине Града 

Приједорa, број: 01-022-112/15 од 
23.09.2015.године, објављена у 
„Службеном гласнику Града 
Приједорa“, број: 7/15, којом је дата 
сагласност за закључење Уговора о 
оснивању права грађења између Града 
Приједор и привредног друштва 
„Жељезнице Републике Српске“ ад 
Добој, погрешно је означено сједиште 
привредног друштва, тако да умјесто: 
- Привредно друштво „Жељезнице 

Републике Српске“ ад Приједор, 
 
Треба да стоји: 

-Привредно друштво „Жељезнице 
Републике Српске“ ад  Добој,      
 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику Града 
Приједор". 
 
 
Број:01-022-136/15             ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједор                СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 04.11.2015. год.        Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 

47.  
На основу члана 42. став 2. Закона о 

заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, бр:71/12) и члана  27. 
Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста  у 
Административној служби Града Приједор( 
„Службени гласник Града Приједор“, број: 
11/13), на приједлог старјешине Тероторијалне 
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ватрогасне јединице Приједор, а након 
прибављеног Мишљења Министарства 
унутрашњих послова Републике Српске, броj:   
од  Д/П-1.2-215-140/15 од 20.7.2015.године,   
Градоначелник Града  Приједор, доноси  
 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о 

унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у Територијалној ватрогасној 

јединици Приједор 
 
 

Члан 1. 
У Правилнику  о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста 
у Територијалној ватрогасној јединици 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,  
број: 14/13) у члану 1. ријечи 
„Административна  служба Града Приједор“ 
замјењују се ријечима „Градска управа Града 
Приједор“ , као и у цијелом тексту Правилника 
у одговарајућем падежу.  
 

Члан 2. 
У члану 6.  тачка 3. послије  подтачке 

3.3.  „Командир Одјељења за спашавање“, 
додаје се  нова подтачка 3.4., која гласи: 
 

„3.4. Виши стручни сарадник за послове 
заштите  на раду  у ТВЈ 
 

Опис послова: обавља послове заштите 
на раду и здравствене заштите  запослених 
радника Територијалне ватрогасне јединице, и 
то:  учествује у припреми  израде правилника о 
безбједности, заштити и здрављу на раду, као и 
у изради програма за оспособљавање за 
безбједан и здрав  рад запослених у 
Територијалној ватрогасној јединици; води 
евиденцију о средствима и опреми за личну и 
колективну заштиту; у сарадњи са 
руководиоцем превентивно сервисне службе 
организује превентивне прегледе  код јавних 
установа, привредних и других субјеката и 
учествује у истим, а који се односе на контролу: 
обезбеђења услова за провођење 
превентивних мјера заштите на раду, радних 
услова и радних поступака, преглед простора у 
коме се обавља безбедан рад, одлагање 
запаљивих течности  и гасова, преглед 
конструкције и помоћних објеката за 
колективну заштиту, а посебно пожарне путеве 

и прилазе, подруме и таване, забране 
коришћења отвореног пламена и пушења на 
пожарно угроженим мјестима и др.; о  
извршеним прегледима и уоченим 
недостацима предлаже  мјере за отклањање 
узрока, које се уноси у записник и исте 
доставља власнику, односно кориснику 
објекта; врши контролу провођења 
предложених мјера и код неизвршавања истих 
обавјештава надлежне инспекцијске органе за 
заштиту на раду, организује обуку запослених у 
Територијалној ватрогасној јединици и по 
потреби запослених у Градској управи; сарађује 
са  здравственим установама у погледу 
организовања систематских прегледа 
запослених, пружа потребне информације 
командиру ТВЈ у вези осигурања  од несреће на 
послу запослених радника, прати стање у вези 
повреда на раду, професионалним 
обољењима, као и болестима у вези са радом, 
подноси извјештаје и анализе из своје 
надлежности руководиоцу превентивно 
сервисне службе и командиру ТВЈ, обавља и 
друге послове по налогу   непосредног 
руководиоца  и  старјешине ТВЈ. 
За свој рад одговоран је  старјешини  ТВЈ. 
 

Посебни услови: 
Школска спрема: VI  степен  стручне спреме 
или  први циклус одговарајућег студија који се  
вреднује са  најмање 180 ЕЦТС бодова, виша 
техничка школа, смјер заштита на раду,  
Радно искуство:  2 године радног искуства у 
одговарајућем степену  и врсти стручне спреме,   
посједовање возачке дозволе за управљање 
моторним возилом „Б“ категорије, Познавање 
рада на рачунару.“ 
 

Члан 3. 
 Овај правилник ступа на снагу даном 
доношења, а исти ће бити објављен у 
„Службеном гласнику Града Приједор“. 
 
Број: 02- 022-105/15               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 27.07.2015.год.                                                              
 
48. 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 118/05 
и 98/13) и члана 77. Статута града Приједора 
("Службени гласник града Приједора", број: 
5/15), Градоначелник Приједора,   доноси  



Страна  311     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___________________        _ Број: 8/15__ 

 
О Д Л У К У 

 

1. Одобравају се новчана средства у износу 
од 1.000,00 КМ, „Занатско 
предузетничком удружању“  Приједор за 
измирење трошкова рада  и регистрацију 
Подручне Занатско предузетничке 
коморе Приједор. 
 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке ће се 
исплатити из Буџета града Приједора, на 
терет ставке 415200 (1.4.1.2.) - Подршка 
пословним удружењима и кластерима,  
на жиро рачун број: 555-007-0022565852, 
отворен код Нове банке а.д. Бања Лука, 
ЈИБ: 4401639640042. 

 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику“ града 
Приједора. 

 
 

Број: 02-40-2514 /15                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 08.10.2015.године 
           
 

49. 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 118/05 
и 98/13) и члана 77. Статута града Приједора 
("Службени гласник града Приједора", број: 
5/15), Градоначелник Приједора,   доноси  
 

О Д Л У К У 
 

1. Одобравају се новчана средства у износу 
од 2.250,00 КМ, Организацији за развој 
туризма регије „РОТОР“ ул. В.Мишића бр. 
32 Добој, за суфинансирање активности 
пројекта  „Дигитални туристички БХ 
итинерер“ за 2015. годину, а на основу 
Споразума о партнерству и 
имплементацији поменутог развојно-
туристичког пројекта број 11/105-05/2015, 
који је потписан 21.05.2015. године између 
града Приједора и Организације за развој 
туризма „РОТОР“. 

 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке ће се 
исплатити из Буџета града Приједора, на 
терет ставке 415200 (1.4.1.2.) - Подршка 

пословним удружењима и кластерима,  на 
жиро рачун  РОТОР- Организација за развој 
туризма регије број: 551-004-0001-7939-94, 
отворен код Уницредит банке. 
 

3. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику“ града 
Приједора. 

 
             

Број: 02-40-2549 /15               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 13.10.2015.године 
 
 

50. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), члана 77. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједор: број: 
5/15), Градоначелник Приједора,        доноси 
 

ОДЛУКУ 
  

1. Одобравају се средства у износу од 15.000 
КМ (Словима: петнаест 
хиљадаконвертибилнихмарака) предузећу 
„Градска тржница“ а.д. Приједор у сврху 
финансирања трошкова реновирања крова 
наведеног објекта. 
 

2. Средства из тачке 1. ове одлуке обезбедит 
ће се ребалансом буџета Града Приједораза 
2015. годину са позиције број: 105/А; 
економски код: 415200- „Учешће у 
пројектима јавних предузећа (а.д.) Града 
Приједора“. 

 
3. Пренос средстава извршити на на жиро 

рачун број: 562-007-00000116-95, отворен 
код НЛБ Развојна банка  Приједор : ЈИБ: 
4400677010005. 

 
4. Ова Oдлука ступа на снагу даном доношења, 

а о реализацији исте старат ће се Одјељење 
за финансије и иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику Града Приједора“. 

 
 

Број: 02-40-2572/15                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 15.10.2015. год. 
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 51. 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и члана 77. Статута града Приједора  
("Службени гласник града Приједора", број: 
5/15), Градоначелник Приједора,     доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства у 
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ 
„Козарски вјесник“ Приједор за суфинансирање 
трошкова рада ових медијских кућа у 
2015.години, како слиједи: 

- износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, а 
- износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију   
   Приједор. 

 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета града Приједора, на терет 
ставке 415200 Учешће у финансирању јавних 
медија,  на жиро рачун број: 562-007-00062639-
92, отворен код Развојне банке, ЈИБ: 
4400692240009. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику града 
Приједора". 
 
Број: 02-40-2612/15                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 27.10.2015.године 
       
 

52. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13), и члана 77. Статута града Приједора 
("Службени гласник града Приједора", 
број:5/15), Градоначелник  Приједора,  доноси 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Одобравају се новчана средства у 
износу од 32.500,00 КМ Удружењу пензионера 
града Приједор на име помоћи пензионерима, 
a према Плану утрошка средстава из буџета 
града Приједора за помоћ пензионерима у 
2015.години.  

II 
Планом буџета за 2015.годину 

планирана су средства у износу од 220.000,00 
КМ, учешће у финансирању Удружења 
пензионера града Приједор. Укупно одобрена 
средства по овој одлуци износе 32.500,00 КМ, а 
у складу са Планом утрошка новчаних 
средстава из Буџета града Приједора за помоћ 
пензионерима у 2015.години и биће уплаћена 
на жиро рачун Удружења пензионера града 
Приједор, број: 5520210002078229, отворен 
код Hipo Alpe Adria Bank. 

  

III 
Задужује се Удружење пензионера 

града Приједора да достави финансијски 
извјештај о утрошку средстава, најкасније до 
15.08.2015.године. 

 

IV 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење за финансије града Приједора. 
 

V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а  објавиће се  у "Службеном 
гласнику града Приједора".   
 
 

Број: 02- 40-1059-3/15            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 06.11.2015.године 
 

 

53.  

На основу члана 5. тачка 3. Закона о 
празницима Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 43/07) и 
члана 77. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/15), 
градоначелник Града Приједора,  доноси    
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
На дан успостављања Општег оквирног 
споразума за мир у Босни и Херцеговини      21. 
новембра, могу да раде сви привредни 
субјекти (правна лица и предузетници) на 
подручју града Приједора, у времену од 07,00 
до 15,00 часова, осим привредних субјеката 
побројаних у тачки III Закључка. 
 

II 
Привредни субјекти који обављају производну 
и прерађивачку дјелатност могу радити на дан 
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21.11.2015. године у складу са својим 
потребама и интерним актима који регулишу 
питање радног времена запослених.  
  

III 
Субјекти побројани у члану 5. Одлуке о 
одређивању радног времена  правним лицима 
и предузетницима који обављају трговачку, 
занатску, услужну и дјелатност игара на срећу 
на подручју града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 2/14) и то :  
 

- субјекти који обављају дјелатност 
производње и продаје хљеба, пецива, 
свјеже тјестенине и колача, с тим да је у 
времену од 0,00 до 06,00 часова 
дозвољена само шалтерска продаја, 

- апотеке, 
- бензинске пумпе, 
- трговачке радње типа „драгстор“,  
- трговачке радње које се налазе у склопу 

станичних објеката,  
           као и продавнице погребном опремом, 
 

могу да раде на дан 21.11.2015. године у 
времену од 00,00 до 24,00 часа.  
 

IV 
Овај Закључак се не односи на привредне 
субјекте који се баве угоститељском 
дјелатношћу, чије је радно вријеме регулисано 
Одлуком о одређивању радног времена и 
извођењу музичких и других садржаја у 
угоститељским објектима на подручју града 
Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 6/14). 
 

V 
Закључак ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављен у Службеном гласнику Града 
Приједора.  

 

                                                                                                 
Број: 02-32-15/15                     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор,                                  Марко Павић, с.р. 
Датум: 10.11.2015. године 
 
128. 
ОГЛАСНИ ДИО 
 

На основу члана 29. Правилника о упису у 
регистар заједница етажних власника 
стамбених зграда („Сл.гласник РС“,бр. 74/03) 
Одјељење за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор објављује 

 
О Г Л А С 

 

Код Одјељења за стамбено комуналне послове 
и заштиту животне средине Градске управе 
Приједор извршен је упис  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у: 
 *Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
67/15 од 26.06.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 47/04, УПИС промјене ранијег 
назива и сједишта ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Краља Александра, 
број: 41 – а,б,ц у нови назив и сједишта : 
„ЗАЈЕДНИЦА УА УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ 
– УЛАЗ Ц,  Приједор, УЛ. Краља Александра 
број: 41-ц“, као и упис Гламочанин Марије, као 
новог лица овлаштеног за заступање заједнице, 
умјесто ранијег Ђурагић Милоша. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
72/15 од 29.07.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 141/05, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ Пећани, 
Приједор, Ул. Митрополита Петра Зимоњића Ц-
4, улаз 4 и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Јовеш Ратко умјесто ранијег 
Вуковић Раденка. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
72/15 од 29.07.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 141/05, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА Жарка Згоњанина 25-А, Приједор и 
то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Агбаба Зоран умјесто ранијег 
Ковачевић Зорана. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
75/15 од 05.08.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 23/04, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
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ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ Ц-3, Л-3, Приједор и то како 
слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Грбић Милорад умјесто ранијег 
Бановић Драгана. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
76/15 од 13.08.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 102/05, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. П.П. 
Његоша Ф-1, Б-1 и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Вранешевић Драгојла умјесто 
ранијег Дошен Весне. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
80/15 од 09.09.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 155/06, УПИС промјене ранијег 
назива и сједишта ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ ГС, Приједор, Ул. Вожда 
Карађорђа бр.17“, у нови нажив и сједиште 
„ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ 
ГС, УЛАЗ БР. 19 И 21, Приједор, Ул. Вожда 
Карађорђа бр. 21“, као и упис Петрић Остоје, 
као новог лица овлаштеног за заступање 
заједнице, умјесто ранијег Ђукић Сунчице. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
100/15 од 14.10.2015.године, извршило је у 
регистру заједница етажних власника зграда у 
регистрарском листу број: 255/15, УПИС 
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА 26, 
Приједор, ул. Академика Јована Рашковића бр. 
26. 
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА АКАДЕМИКА ЈОВАНА РАШКОВИЋА 
26, Приједор, ул. Академика Јована Рашковића 
бр. 26. 
ОСНИВАЧИ: 8 етажних власника дијела зграде. 
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помћне дјелатности 
управљања зградом. Иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цјелокупном имовином. Чланови 

одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања дијела зграде.  
ЗАСТУПА: Мудринић Бранкица, предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
101/15 од 09.09.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 222/11, УПИС промјене ранијег 
назива и сједишта ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ „КАРИНГТОНКА“ УЛАЗ „Д“, 
Приједор, Ул. Краља Александра бр. 34, 
Приједор, Ул. Вожда Карађорђа бр.17“, у нови 
нажив и сједиште „ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ ГС, УЛАЗ БР. 19 И 21, 
Приједор, Ул. Вожда Карађорђа бр. 21“, и то 
како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Благојевић Владимир умјесто 
ранијег Билбија Ковиљке. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
103/15 од 27.10.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 82/05, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ УЛАЗ БРОЈ 5, Ул. 
Саве Ковачевића бр. 5, и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Петрић Драгана умјесто ранијег 
Котур Ненада. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине Градске управе 
Приједор,  на основу рјешења број: 08-372-
104/15 од 02.11.2015.године, извршило је у 
регистру заједница зграда у регистрарском 
листу број: 68/04, УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, ПРИЈЕДОР, 
Митрополита Петра Зимоњића Ц-1/Л-II, 
Приједор, Митрополита Петра Зимоњића Ц-1/ 
Л-II и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном 
овог уписа је Зекановић Стака умјесто ранијег 
Јеличић Мелисе. 
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117.  Одлука о измјени Одлуке о задужењу града Приједора за финансирање пројеката хитног 

опоравка од поплава 
 

298. 
118.  Одлука о именима дијелова насељених мјеста на подручју града Приједора 299. 
119.  Одлука о усвајању Програма развоја цивилне заштите града Приједора за период од 2016. до 

2020. године 
 

303. 
120.  Рјешење о разрјешењу директора Агенције за економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ 

Приједор 
 

303. 
121.  Рјешење о именовању директора Агенције за економски развој града Приједор „ПРЕДА-ПД“ 

Приједор 
 

304. 
122.  Рјешења о разрјешењу чланова Управног одбора Агенције за економски развој града 

Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор 
 

304. 
123.  Рјешења о именовању чланова Управног одбора Агенције за економски развој града 

Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор 
 

305. 
124.  Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску 2014/2015. годину 305. 
125.  Извјештај о стипендирању ученика и студената, финансирању научно истраживачког рада и 

награђивању наставника и ученика у наставној 2014/2015. години 
 

305. 
126.  Информација о избору и реализацији пројеката омладинског сектора града Приједора у 

2015. години 
 

306. 
127.  Информација о избору и реализацији пројеката невладиних организација у 2015. години 306. 
128.  РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 

- Одлука о оснивању права службености- Мтел а.д. Бања Лука 
Одлука о Одлуке о начину и условима продаје непокретности у својини јединице 
локалне самоуправе – Даутовић Адем 

- Одлука о оснивању права грађења – Ватрогасни дом Козарац, 
- Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Стојнић Бошко, 
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе – Стојнић Бошко, 
- Закључак о исправци грешке – Жељезнице РС а.д. Добој  

306. 
306. 

 
307. 
308. 
308. 
309. 
309. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
  47. Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних мјеста у Територијалној ватрогасној јединици Приједор 
 

309. 
48. Одлука о одобравању новчаних средстава „Занатско предузетничком удружању“  Приједор 311. 
49. Одлука о одобравању новчаних средстава Организацији за развој туризма регије „РОТОР“ 311. 
50. Одлука о одобравању новчаних средстава предузећу „Градска тржница“ а.д. Приједор 311. 
51. Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор 312. 
52. Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града Приједор 312. 
53. Закључак о радном времену 312. 

129.  ОГЛАСНИ ДИО 313. 
 

-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Стручна служба 
Скупштине града и градоначелника. На основу члана 176. Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст ("Службени гласник града Приједора",број: 2/13). 
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани 
правник,канцеларија број 65.  
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Web adresa:www.prijedorgrad.org 


