
   
 

 
 

 

 

57. 
На основу члана 40. Статута града 

Приједора ("Службени гласник града  
Приједора", број: 5/15)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима града  Приједора 
("Службени гласник града Приједора", брoj: 
3/13 ), те приједлога Комисије за награде и 
признања, Скупштина града  Приједора на XXXVI 
сједници одржаној 27.04.2016.године  донијела 
је    

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ  ПЛАКЕТЕ  

 
I  Поводом 16.маја Дана града Приједора 
Скупштина града Приједора додјељује највише 
јавно признање града Приједора  ПЛАКЕТУ  
привредном друштву 
 

“ НИКИЋ Ј ДОО“   ПРИЈЕДОР 
за  изузетан  допринос развоју привреде града 

Приједора  у 2015. години 
 

II  О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 
III  Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику града  
Приједора“. 
 

Број: 01-022-70/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

58.       
На основу члана 40. Статута града 

Приједора ("Службени гласник града 
Приједора", број: 5/15)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима града Приједора 
("Службени гласник града Приједора" број: 
3/13), те приједлога Комисије за награде и 
признања, Скупштина града Приједора је на 
XXXVI  сједници одржаној  27.04.2016.године  
донијела  

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 
 
I  Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Скупштина града Приједора додјељује 
  

ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 
госпођи CHRISTINI BERTOTTI 

 
II О извршењу ове Oдлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 
III  Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику града  
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-71/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
                               

ГОДИНА XXV 
ЧЕТВРТАК 28.04.2016. 

БРОЈ 
4 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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59. 
На основу члана 40. Статута града 

Приједора ("Службени гласник града 
Приједора", брoj:  5/15)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима града Приједора 
("Службени гласник града Приједора" брoj: 
3/13), те приједлога Комисије за награде и 
признања, Скупштина града Приједора на XXXVI 
сједници одржаној 27.04.2016.године  донијела 
је 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ  НАГРАДЕ ГРАДА  
 
I  Поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Скупштина града Приједора додјељује НАГРАДУ 
ГРАДА,  за посебно вриједне резултате у 
области  развоја културе  и промоције града 
Приједора, 
 

Културно умјетничком друштву 
 „Милан Егић“ Брезичани  

 

 - новчани износ награде је  2000,00 КМ 
 

II О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 
III Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику града  
Приједора“. 

 

 
 
60. 

На основу члана 40. Закона о уређењу 
простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), 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 је на XXXVI сједници одржаној дана 
27.04.2016.године , донијела  

 
О Д Л У К У 

о приступању изради  Урбанистичког плана 
Љубије 2016-2036.година 

 

Члан 1. 
Приступа се изради Урбанистичког 

плана Љубије 2016-2036. година (у даљем 
тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћено подручје у 
укупној површини од cca 970 ha, које је 
Просторним планом општине Приједор 2008-
2018. година одређено као урбано подручје 
Љубије и захвата централни дио насеља 
Љубија. Подручје обухваћено израдом Плана 
приказано је на графичком прилогу, који је 
саставни дио ове Одлуке.  

 
Границе подручја из претходног става су 

оријентационе, а коначне границе ће  бити 
одређене након што Носиоц припреме и 
Носиоц 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 РС“ бр. 69/13). 
 

Члан 2. 
Плански период,  у смислу члана 40. став 

(3) тачка в) Закона о уређењу простора и 
грађењу („Службени гласник Републике Српске“ 
бр. 40/13 и 106/15),  је 20 година и тече од 
усвајања одлуке о доношењу Плана. 
 

Члан 3. 
Урбанистичким планом  детаљније се 

разрађују опредјељења из Просторног плана 
општине Приједор 1008-2018. година,  којим је 
и утврђена обавеза његове израде.  
 

Урбанистичким планом разрађују се: 
 

А) Концепција уређења простора (формирање 
зона, цјелина и подцјелина, одређивање 
намјена и друго), границе уже и шире урбане 
зоне (ако је потребно) као и критеријуми за 
њихово формирање 
Б) Границе осталих земљишта у обухвату плана 
и контактним зонама  
В) Урбанистички и други услови за уређење 
градског грађевинског и других земљишта по 
цјелинама 
Г) Природни услови (морфолошке, хидролошке, 
геолошке, инжењерско-геолошке, инжењерско-
сеизмолошке, климатске и друге, са мјерама за 

Број: 01-022-72/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
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заштиту, очување и активирање природних 
ресурса 
Д) Земљишна политика 
Ђ) Распоред и концепција општих центара и 
распоред јавних функција, радних зона и 
објеката непривреде и центара рекреације 
Е) Мјере заштите културно-историјског 
наслијеђа, наслијеђа природе  и заштите 
животне средине 
Ж) Систем зелених простора(стање, могућност, 
потребе и циљеви развоја) 
З) Мјере заштие људи и добара за случај 
елементарних непогода,ратних катастрофа и 
технолошких акцодената 
И) Рјешења саобраћајне, водне, енергетске, 
комуналне и друге инфраструктуре 
Ј) Критеријуми и правила за уређење, 
коришћење и изградњу свих врста планираних 
објеката и зона, односно намјена и  
К) Услови за спровођење плана документима 
просторног уређења нижег реда по 
територијама, приоритету и остали услови 
   

Члан 4. 
У току израде Плана,  у случају потребе а 

у складу са посебним прописима за заштиту 
животне средине, на приједлог савјета Плана, 
носилац припреме Плана задржава право 
доношења одлуке којом се утврђује обавеза 
спровођења стратешке процјене утицаја Плана 
на житотну средину.   

 
Члан 5. 

За израду Плана дефинишу се слиједеће 
смјернице:  

 
- План израдити у складу са одредбама 

Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. 
гласник Републике Српске бр. 40/13 и 106/15“), 
Правилника о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног уређења 
(„Сл. гласник Републике Српске“ бр. 69/13), те 
другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење простора  

- Носилац израде је обавезан 
обезбједити усаглашеност Плана у току његове 
израде са документом просторног уређења 
ширег подручја, односно да је у сагласности са 
важећим документом просторног уређења 
најближег предходног нивоа – Просторни план 
општине  Приједор 2008-2018. година у погледу 
планиране намјене простора као и у погледу 
осталих области које су обухваћене,  

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

-  Код израде планског рјешења 
извршити усаглашавања са новонасталим 
потребама за одређене дијелове обухвата у 
погледу изградње стамбених и пословних 
објеката, објеката јавне намјене – централне 
дјелатности, привредних објеката, објеката за 
потребе саобраћаја и инфраструктуре свих врста 
уз очување потребних услова заштите животне 
средине  

- С обзиром да је израда Плана уједно и 
један од пројеката садржаних у Стратегији 
интегралног развоја града Приједора 2014-2024. 
године у области економског развоја, у току 
израде Плана потребно је извршити 
усаглашавање са свим релевантним субјектима 
а за потребе израде планског рјешења чији циљ 
је стварање услова за планско уређење и развој 
простора који се обрађује. Планским уређењем 
треба да се очувају и потребни услови заштите 
животне средине  уз његов максималан 
допринос унапријеђењу развоја околног 
подручја и у том смислу треба бити усаглашено 
са планским рјешењем за подручје обухвата 
Урбанистичког плана Приједора 2012-
2032.година и Регулационог плана РЖР Љубија 
– „Централна рудишта“ на територији града 
Приједора и општине Оштра Лука чији обухвти 

су у непосредном контакту са обухватом 
предметног Плана.   
 

Члан 6.  
Преднацрт Плана израдиће се у року од 

90 дана од закључења уговора о изради Плана и 
служи у сврху провјере потребе, жеља и 
просторних могућности простора који се 
обрађује.  

 
Преднацрт Плана се разматра на 

стручној расправи у складу са чл. 46. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр.40/13 и 106/15) и у форми 
приједлога нацрта упућује се у даљу процедуру. 

   
Приједлог Плана утврдиће носилац 

припреме Плана и Градоначелник након 
одржавања јавне расправе на нацрт Плана која 
се мора одржати у року од 30 дана од дана 
затварања јавног увида  из чл. 48. став (5) 
Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. 
гласник Републике Српске“ бр.40/13 и 106/15). 
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Приједлог Плана утврђује се у складу са 
закључцима са стручне расправе. 

 
Члан 7. 

Садржај Плана начелно је одређен 
чланом 33. Закона о уређењу простора и 
грађењу („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 
40/13 и 106/15) и чланом 3. ове Одлуке, а 
детаљније одредбама Правилника о начину 
израде, садржају и формирању документа 
просторног уређења од члана 124. до члана 135. 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 
69/13). 
 

Члан 8. 
На приједлог Носиоца припреме Плана, 

Скупштина општине утврђује Нацрт Плана, 
мјесто, вријеме и начин његовог излагања на 
јавни увид. 

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у 

трајању од 30 дана, у просторијама Носиоца 
припреме и Носиоца израде Плана и 
просторијама регионалне канцеларије мјесних 
заједница Љубија којој припада подручје у 
обухвату Плана.   

 
О мјесту, времену и начину излагања 

Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити 
обавијештена огласом објављеним у 
средствима јавног информисања осам (8) дана 
прије почетка јавног увида, и  петнаест (15) дана 
од почетка излагања нацрта на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да 

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

 
Став Носиоца израде Плана о 

примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматра се на јавној расправи која ће се 
заказати и одржати у року и саставу утврђеним 
у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) Закона о 
уређењу простора и грађењу („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15). У складу 
са закључцима утврђеним на јавној расправи, 
Носилац припреме Плана и Градоначелник 
утврдиће приједлог Плана и доставити га 
Скупштини Града на усвајање.  

 
Члан 9. 

Средства за израду Плана и трошкове у 
поступку његовог доношења обезбједиће Град 
Приједор. 

Члан 10. 
Носилац припреме Плана је Градска 

управа - Одјељење за просторно уређење, а 
носилац израде Плана биће одређен у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и 
Херцеговине. 

 
Члан 11.  

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

 
У току процеса припреме и израде 

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

Члан 12. 
Носилац припреме Плана дужан је да у 

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

 
- Кабинет Градоначелника 
- Одјељења за привреду и 

пољопривреду 
- Одјељења за стамбено-комуналне 

послове и заштиту животне средине 
- Одјељење за друштвене дјелатности 
- Одсјек за мјесне заједнице 
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- Подручна привредна комора 
Бањалука  - Канцеларија Приједор 

- ЈП „Завод за изградњу града“ 
Приједор  

- „Водовод“ а.д. Приједор, 
-  Мтел а.д Бањалука ИЈ Приједор 
-  Р.Ј. „Електродистрибуција“ 

Приједор, 
- „Српске поште“ Приједор, 
- Агенција за економски развоја Града 

Приједора „Преда“ 
- ЈП Комуналне услуге  
- Органи и правна лица у чијем 

дјелокругу су: пољопривреда, 
шумарство и водопривреда, 
противпожарна заштита, заштита 
животне околине, сеизмолошка  и 
заштита културно-историјског и 
природног наслијеђа  
 

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

 
Члан 13. 

Носиоц израде ће доставити Носиоцу 
припреме елаборат Плана  у дигиталном  
облику и аналогном облику у  уговореном броју  
примјерака. 

 
План се обрађује у складу са Законом о 

уређењу простора и грађењу („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 40/13 и 106/15), 
Правилником о начину израде, садржају и 
формирању документа просторног уређења 
(„Службени гласник Републике Српске“ 
бр.69/13) и Правилником о садржају, 
носиоцима просторно-информационог система 
и методологији прикупљања и обраде података  
(„Сл. гласник Републике Српске бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да 

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

Члан 14. 
Све стручне, административне и друге 

послове у вези доношења Плана, обавиће 
Одјељење за просторно уређење. 

 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Број: 01-022-73/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
61. 

На основу члана 43. став 1. Закона о 
уређењу простора и грађењу  („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13 и 
106/15) и члана 40. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора, број: 
5/15), Скупштина  Града  Приједор  на XXXVI 
сједници одржаној дана 27.04.2016. године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Савјета за израду 

Урбанистичког плана  
Љубије 2016-2036.година 

 
I 

Образује се Савјет за израду 
Урбанистичког  плана Љубије 2016-2036.година. 
 

II 
У Савјет се именују: 
 
1. Миленко Ђаковић, Замјеник 

Градоначелника 
2. Боро Војводић, Кабинет Градоначелника     
3. Мирјана Комљеновић, Одјелење за 

просторно уређење 
4. Мирзад Исламовић, Одјељење за стамбено-

комуналне послове и заштиту животне 
средине 

5. Радослав Кљајић, Одјељење за привреду и 
пољопривреду  

6. Жељко Граховац, Привредни савјет Града 
Приједора 

7. Оливера Росић, Одјељење за друштвене 
дјелатности 

8. Раде Алексић, Одсјек за мјесне заједнице 
9. Дамир Марчетић, ЈП „Завод за изградњу 

града“ Приједор 
10. Бојан Јојић, Агенција „Преда ПД“ Приједор 
11. Дијана Комосар, Подручна привредна 

комора Бањалука, Канцеларија Приједор 
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12. Недељко Вујичић, РЖР „Љубија“ а.д. 
Приједор    

13. Весна Стојичић, Мтел а.д. Бањалука ИЈ 
Приједор 

14. Азра Боровчанин, “Водовод“ а.д. Приједор 
15. Миланко Дујо, ЈП „Комуналне услуге“   
16. Предраг Марин, ЗП “Електрокрајина“ а.д. 

Бањалука РЈ “Електродистрибуција“ 
Приједор 

17. Душко Милетић, одборник 
18. Драгослав Кабић, одборник 
19. Азра Пашалић, одборница 
20. Драган Драгојевић, одборник 
21. Предсједник Савјата МЗ Доња Љубија 
22. Предсједник Савјата МЗ Горња Љубија. 

 
III 

Задатак Савјета дефинисан је чланом 43. 
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу  
(„Службени  гласник РеубликеСрпске“, број: 
40/13 и 106/15). 
 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-111-66/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

62. 
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 

здравственe установe Дом здравља Приједор за 

2015. годину, Скупштина града Приједора је на 

XXXVI сједници одржаној дана 

27.04.2016.године, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  
Јавне здравственe установe 

ЈУ Дом здравља Приједор за 2015. годину 

 
1. Скупштина Града Приједора усваја  

Извјештај о раду Јавне здравственe 

установe ЈУ Дом здравља Приједор за 2015. 
годину. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-74/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
63. 

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 

здравственe установe Градска апотека Приједор 

за 2015. годину, Скупштина града Приједора је 

на XXXVI сједници одржаној дана 

27.04.2016.године, донијела  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Извјештаја о раду Јавне здравственe  

Градска апотека Приједор за 2015. годину 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о раду Јавне здравственe 
установe Градска апотека Приједор за 2015. 
годину. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-75/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
64. 

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  



Страна 96                                                     „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                              Број: 4/16 

 

установе Центар за социјални рад Приједор за 

2015. годину, Скупштина града Приједора је на 

XXXVI сједници одржаној дана 

27.04.2016.године, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  
Јавне установе Центар за социјални рад 

Приједор за 2015. годину 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о раду   Јавне Установе Центар за 
социјални рад Приједор за 2015. годину. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-76/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
65. 

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 ГО Црвени 

крст Приједор за 2015. годину, Скупштина града 

Приједора је на XXXVI сједници одржаној дана 

27.04.2016.године, донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештаја о раду  
ГО Црвени крст Приједор за 2015. годину 

 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о раду ГО Црвени крст Приједор 
за 2015. годину. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

Број: 01-022-77/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

66. 
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 ИПЦ 

„Козарски вјесник“ Приједор за 2015. годину, 

Скупштина града Приједора је на XXXVI 

сједници одржаној дана 27.04.2016.године, 

донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештајa о раду ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор за 2015. годину 
 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  
Извјештај о раду ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор за 2015. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-78/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 

67. 
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) Скупштина Града Приједора на  XXXVI  
сједници одржаној дана 27.04.2016.године 
донијела је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 
за побољшање стања у локалним јавним 

емитерима 
 
1. Имајући у виду да се на нивоу Републике 

Српске и Федерације Босне и Херцеговине 
воде активности око новог модела плаћања 
РТВ претплате, Скупштина града Приједора 
предлаже надлежним институцијама 
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Републике Српске и Федерације Босне и 
Херцеговине да размотре могућност да се 
од РТВ претплате за јавне  сервисе издвоји 
одређени проценат за локалне јавне 
емитере, јер би оваквом измјеном  
расподјеле  РТВ претплате, локални јавни 
емитери били у повољнијем положају, а 
самим тим и област информисања у 
локалним заједницама. 
 

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

 
  
Број: 01-022-85/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
68. 

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 ЈУ 

Спортска дворана „Младост“ Приједор за 2015. 

годину, Скупштина града Приједора је на XXXVI 

сједници одржаној дана 27.04.2016.године, 

донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Извјештајa о раду ЈУ Спортска 
дворана „Младост“ Приједор за 2015. годину 

 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја  

Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор за 2015. годину. 

 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-79/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

69. 
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 раду 

Пореске управе Републике Српске – Подручни 

центар Приједор у 2015. години, Скупштина 

града Приједора је на XXXVI сједници одржаној 

дана 27.04.2016.године, донијела  

 

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информацијe о раду Пореске управе 
Републике Српске –  

Подручни центар Приједор у 2015. години 
 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  

Информацију о раду Пореске управе 

Републике Српске – Подручни центар 

Приједор у 2015. години. 

 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-80/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. 
године 

Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
70. 

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 стању 

запослености и незапослености на подручју 

града Приједора у 2015. години, Скупштина 

града Приједора је на XXXVI сједници одржаној 

дана 27.04.2016.године, донијела  
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З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информацијe о стању запослености и 
незапослености на  

подручју града Приједора у 2015. години 
 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја  

Информацију о стању запослености и 

незапослености на подручју града 

Приједора у 2015. години. 

 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-81/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
71. 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
 На основу одредаба члана 137. Закона о 
стварним правима („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 
60/15), члана 40. Статута Града Приједора 
(„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 XXXVI  сједници, 
одржаној 27.04.2016. године,  донијела   је 
 
 

ОДЛУКУ 
о прибављању земљишта без накнаде 

 
I 

Одобрава  се  прибављање без накнаде 
земљишта које је  означено са: 

 
1. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 3971, Ограда-двориште у порвшини 
5402 м2 

             Ограда -пословна зграда у 
површини 911 м2  
 уписана у ПЛ 1034/10 К.О. Омарска као посјед 
ЗЗ Пољопромет са дијелом 1/1 

а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 597/2, двориште и зграда  у порвшини 
6084 м2  
уписана у ЗК уложак 980 С.П. Омарска као 
државна својина са дијелом 1/1 
 
2. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 1368, Равнице-кућа у порвшини 190 м2 
Равнице-њива у површини 4984 м2  уписана у 
ПЛ 502/2 К.О. Нишевићи као посјед ЗЗ 
Пољопромет са дијелом 1/1 а према подацима 
земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 90/6, ораница и зграда  у порвшини 5174 
м2 уписана у ЗК уложак 291 С.П. Нишевићи као 
својина Средић (Ђурђа) Остоје дијелом 1/3, 
Средић (Стојке) Ђорђа са дијелом 1/4, Средић 
(Ђурађа) Цвије са дијелом 1/3, Млинаревића 
(Стојана) Богољуба са дијелом 1/48, Јаковљевић 
(рођене Вукајловић) Милеве са дијелом 1/48 
Дотлић (Недељка) Милена са дијелом 1/48 и 
Дотлић (Недељка) Зорана са дијелом 1/48. 
 
3. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 4934, Њивица-кућа у порвшини 125 м2 
Њивица-воћњак у површини 278 м2 

Њивица-двориште у површини 500 м2 

-к.ч. бр. 4935, Торина-воћњак у порвшини 345 
м2 

-к.ч. бр. 4936, Торина-њива у порвшини 2308 м2  
 уписана у ПЛ 1624/1 К.О. Омарска као посјед ЗЗ 
Пољопромет са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 17/2, кућа и двориште у порвшини 901 
м2  
-к.ч. бр 17/6, воћњак у порвшини 345 м2 
-к.ч. бр 17/5, Росуља-ораница у порвшини 2308 
м2 
уписана у ЗК уложак 907 С.П. Омарска као 
својина Прцаћ (Глиге) Стојан дијелом 2/7, Прцаћ 
(Ђорђије) Неђо са дијелом 73/1071, Прцаћ 
(Васкрсије) Чедомир са дијелом 3/56, Прцаћ 
(Васкрсије) Милош са дијелом 3/56, Прцаћ 
(Васкрсије) Владимир са дијелом 3/56 
Гаврановић (Марка) Илија са дијелом 1/153 
Прцаћ (Михајла) Милорад са дијелом 2/7 Прцаћ 
(Неђе) Драгољуб са дијелом 73/2142, Прцаћ 
(Неђе) Сретка са дијелом 73/2142, Топић (Ђуре) 
Момчило са дијелом 1/84, Топић (Ђуре) 
Борислав са дијелом 1/84, Топић (Ђуре) Зоран 
са дијелом 1/84, Прцаћ (Глиге) Раденко са 
дијелом 3/56, Прцаћ (Ђуре) Борка са дијелом 



Страна 99                                                     „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                              Број: 4/16 

1/84 и Прцаћ (Томислава) Младенко са дијелом 
1/42. 
 
4. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 906/1, Бријег-кућа у порвшини 120 м2 

Бријег-двориште у површини 720 м2  
 уписана у ПЛ 735/4 К.О. Марићка као посјед ЗЗ 
Пољопромет са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 264/3, двориште и зграда  у порвшини 
23130 м2  
уписана у ЗК уложак 572 С.П. Марићка као 
државна својина са дијелом 1/1 
 
5. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 2976, Гај-њива у порвшини 3217 м2 

 уписана у ПЛ 1012/1 К.О. Марићка као посјед 
Стијепић (Милутина) Остоја са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 845, Микота-шума у порвшини 3900 м2 

 уписана у ЗК уложак 691 С.П. Марићка као 
својина Дринић (Миле) Глиго дијелом 1/2, 
Стојнић (Томе)Ђурађ са дијелом 1/48, Стојнић 
(Ђурађа) Драгомир са дијелом 1/48, Дринић 
(Богдана) Раде са дијелом 1/44, Дринић 
(Богдана) Нада са дијелом 1/44, Дринић 
(Богдана) Драгојла са дијелом 1/44, Дринић 
(Богдана) Славко са дијелом 1/44, Дринић 
(Богдана) Славко са дијелом 1/44, Дринић 
(Богдана) Радомир са дијелом 1/44, Дринић 
(Богдана) Мирјана са дијелом 1/44, Грубан 
(Данила) Пава са дијелом 5/44, Ћорић (рођена 
Стојнић) Загорка са дијелом 1/48, Стојнић 
(Драгана) Вито са дијелом 1/80, Стојнић 
(Драгана) Томо са дијелом 1/120, Кабић (Петра) 
Бранко са дијелом 3/32, Кабић (Петра) Милан са 
дијелом 1/32, Стојнић (Бранка) Обрад са 
дијелом 1/96, Стојнић (Ђурађа) Бранко са 
дијелом 1/96 и Музгоња (Млађана) Драгомир са 
дијелом 1/48. 
-к.ч. бр. 2977, Дринићи-кућа у порвшини 121 м2 
Дринићи-воћњак у површини 670 м2 

-к.ч. бр. 2978/1, Дринићи-њива у порвшини 857 
м2 

уписана у ПЛ 735/4 К.О. Марићка као посјед ЗЗ 
Пољопромет са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара 
-дијелу к.ч. бр 842/1, Гај-шума у порвшини 5300 
м2 

уписана у ЗК уложак 718 С.П. Марићка као 
својина Мајсторовић (Јове) Зорка са дијелом 
3/17, Мајсторовић (Јове) Јован дијелом 4/17, 

Мајсторовић (Јове) Млађен са дијелом 7/17, 
Пиљић (рођена Мајсторовић) Дара са дијелом 
3/85, Мајсторовић (Костандина) Светозар са 
дијелом 3/85, Мајсторовић (Костандина) Ранко 
са дијелом 3/85, Мајсторовић (Костандина) 
Драшко са дијелом 3/85 и Јовичић (Ратка) 
Драгоја са дијелом 3/85. 
-к.ч. бр. 2978/2, Дринићи-њива у порвшини 
1230 м2 
уписана у ПЛ 723/5 К.О. Марићка као посјед 
Град Приједор са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара  
-дијелу к.ч. бр 842/1, Гај-шума у порвшини 5300 
м2 

 уписана у ЗК уложак 718 С.П. Марићка као 
својина Мајсторовић (Јове) Зорка са дијелом 
3/17, Мајсторовић (Јове) Јован дијелом 4/17, 
Мајсторовић (Јове) Млађен са дијелом 7/17, 
Пиљић (рођена Мајсторовић) Дара са дијелом 
3/85, Мајсторовић (Костандина) Светозар са 
дијелом 3/85, Мајсторовић (Костандина) Ранко 
са дијелом 3/85, Мајсторовић (Костандина) 
Драшко са дијелом 3/85 и Јовичић (Ратка) 
Драгоја са дијелом 3/85. 
 
6. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 1518/1, Петровац-земљиште уз 
пословну зграду у порвшини 1376 м2 Петровац- 
пословна зграда у површини 165 м2  уписана у 
ПЛ 59/3 К.О. Градина као посјед ЗЗ Пољопромет 
са дијелом 1/1 

а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 896/3, економско двориште  у порвшини 
2091 м2 уписана у ЗК уложак 93 С.П. Градина као 
државна својина-Земљорадничка задруга са 
дијелом 1/1 
 
7. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 3973/60, Ограда-кућа у порвшини 900 
м2 

Ограда-земљиште уз пословну зграду у 
површини 6910 м2  
 уписана у ПЛ 1034/10 К.О. Омарска као посјед 
ЗЗ Пољопромет са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 601/1, кућа, зграда и економско 
двориште у порвшини 7810 м2  
уписана у ЗК уложак 108 С.П. Омарска као 
државна својина-АИПК ЗЗ Пољопроизвод са 
дијелом 1/1 
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8. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 4101/1, Урије-кућа у порвшини 40 м2 

Урије-њива у површини 8846 м2 

 -к.ч. бр. 4102/1, Кућиште-пашњак у порвшини 
1258 м2  

 уписана у ПЛ 1034/10 К.О. Омарска као посјед 
ЗЗ Пољопромет са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 236/12, Урије-њива  у порвшини 1258 м2  
-к.ч. бр. 236/1, Ораница Парлог и зграда-
ораница и зграда у порвшини 8886 м2  

Уписана у ЗК уложак 43 С.П. Омарска као 
државна својина-Земљорадничка задруга са 
дијелом 1/1 
 
9. Према подацима катастарског операта 
земљишта 
-к.ч. бр. 3996, Урије-кућа и зграда у порвшини 
90 м2 двориште у површини 500 м2 њива у 
површини 111 м2  

 уписана у ПЛ 1034/10 К.О. Омарска као посјед 
ЗЗ Пољопромет са дијелом 1/1 
а према подацима земљишне књиге одговара 
-к.ч. бр 232/19, кућиште са кућом  у порвшини 
295 м2  
-к.ч. бр. 236/1, Ораница Парлог и зграда-
ораница и зграда у порвшини 8886 м2  

Уписана у ЗК уложак 489 С.П. Омарска као 
државна својина са дијелом 1/1. 
 

II 
Даје се  сагласност  Градоначелнику Града 

Приједора да,  у складу са одредбама члана 
137. Закона о стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 
95/11 и 60/15) са Земљорадничком задругом 
„Пољопромет“ Омарска, закључи уговор о 
преносу права својине и посједа на 
непокретностима из тачке I на Град Приједор, 
без накнаде. 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
 
Број: 01-022-82/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. 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 
Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 5/15) и члана 140. Пословника 
Скупштине Града Приједора – пречишћен текст 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
2/13), Скупштина Града Приједор на XXXVI 
сједници, одржаној 27.04.2016. 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: 

 
А) 
Према подацима катастарског операта 

земљишта: 
-к.ч.бр.3996/1, у површини од 526 м2, 

к.о. Омарска, уписана  као посјед  Града 
Приједор. 

Према подацима земљишне књиге, 
предметне некретнине су означене са: 
            -к.ч.бр. 232/19 к.о. СП Омарска. 
 Непокретности се налазе у центру 
насеља Омарска, у ул. В.Караџића, у близини 
жељезничке пруге и жељезничке станице, у 
близини основне школе, православне цркве 
„Цара Лазара“ и других објеката. 
  
      Вриједност непокретности  износи 
102.000,00 КМ. Иста је утврђена процјеном од 
стране сталног судског вјештака грађевинско-
архитектонске струке и представља почетну 
продајну цијену непокретности. 
 
 Б) 

Према подацима катастарског операта 
земљишта: 

-к.ч.бр.1518/1, к.о. Омарска, уписана  
као посјед  ЗЗ Пољопромет Омарска. 
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Према подацима земљишне књиге, 
предметне некретнине су означене са: 
            -к.ч.бр. 896/3, у површини од 2.091 м2 к.о. 
СП Градина, уписане са правом коришћења у 
корист ЗЗ Омарска. 
 Непокретности се налазе у центру 
насеља Градина, уз регионални пут Омарска – 
Бронзани Мајдан, у близини основне школе, 
друштвеног дома и објекта МЗ Градина. 
      Вриједност непокретности  износи 38.000,00 
КМ. Иста је утврђена процјеном од стране 
сталног судског вјештака грађевинско-
архитектонске струке и представља почетну 
продајну цијену непокретности. 
 
 В) 

Према подацима катастарског операта 
земљишта: 

-к.ч.бр.2978/1, у површини од 857 м2,  
-к.ч.бр.2977, у површини од 791 м2,  
 к.о. Марићка,  посјед  ЗЗ Пољопромет 

Омарска. 
Према подацима земљишне књиге, 

предметне некретнине су означене са: 
            -к.ч.бр. 842/1 к.о. СП Марићка.. 
 Непокретности се налазе у центру 
насеља Марићка, уз локални пут Омарска – 
Марићка - Саничани, у близини друштвеног 
дома и објекта МЗ Марићка. 
      Вриједност непокретности  износи 46.000,00 
КМ. Иста је утврђена процјеном од стране 
сталног судског вјештака грађевинско-
архитектонске струке и представља почетну 
продајну цијену непокретности. 
 

II 
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. 
 

III 
Продајну цијену наведених 

непокретности 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. 
 

IV 
Поступак лицитације земљишта 

спровешће Комисија за продају. 
 

 

V 
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. 

 
VI 

Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-83/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

*  *  * 
На основу 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 
Рапублике Српске и јединица локалне 
самоуправе(„Службени гласник Републике 
Српске“ број: 20/12) и члана 40. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града 
Приједора“, број: 5/15), Скупштина Града 
Приједор, на XXXVI сједници одржаној 
27.04.2016.године донијела је слиједећу  
 

О Д Л У К У 
о  продаји пословног простора путем 

лицитације 
 
I 

 Овом Одлуком одређујe се пословни 
простор  који ће бити предмет јавне продаје, 
који је својина  Града Приједор, и то: 
 
          -Пословни простор у стамбено пословном 
објекту, у насељу Козарац, на углу улица М. 
Стојановића и А. Мелкића, површине 375,80 m2 
уписан у Књигу уложених уговора о продаји 
пословних зграда, пословних просторија и 
гаража лист број 30 к.о. Козарац. 
 Стамбено пословни објекат, у ком је 
смјештен пословни простор, налази се у 
најужем центру насеља Козарац, у близини 
зелене пијаце, Козарачког зида и Старог града, 
непосредно уз регионални пут Козарац – 
Мраковица. 
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II 

 Вриједност пословног простора, односно 
почетна продајна цијена непокретности износи 
330.000,00 КМ, која цијена је утврђена 
процјеном овлаштеног судског вјештака 
грађевинске струке. 
 

III 
            За учешће у поступку лицитације учесник 
је дужан уплатити износ од 10% од почетне 
продајне цијене на жиро рачун – јединствен 
рачун трезора Града Приједор код НЛБ Развојне 
банке Приједор, број: 562 0070000266805. 
             Продајну цијену наведене 
непокретности, најповољнији понуђач са којим 
ће се закључити уговор, обавезан је уплатити у 
року од 15 дана од дана закључења уговора 
сачињеног од стране нотара. 
 

IV 
Поступак продаје спровест ће Комисија 

именована од стране Градоначелника. 
 

V 
           Овлашћује се Градоначелник Града 
Приједор да са најповољнијим учесником јавне 
продаје закључи купопродајни уговор у циљу 
регулисања међусобних права и обавеза.               
                                        

VI 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-84/16 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 27.04.2016. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
 
 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
31. 

На основу члана 77. Статута града 
Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 5/15) и члана 2. Одлуке о 
наградама и признањима града Приједора 
("Службени гласник града Приједора" бр. 3/13) 
те приједлога Комисије за награде и признања, 
Градоначелник града Приједора  доноси 

 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ  
 

I  ГОСПОДИНУ ДУШКУ ВЛАЧИНИ, техичком 
директору ARCELOR MITTAL ПРИЈЕДОР , 
поводом 16.маја Дана града Приједора, 
Градоначелник града Приједора додјељује  
 

ПОХВАЛУ 
 

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

 
Број: 02-Сл/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Марко Павић, с.р. 
Датум: 28.04.2016. год.  
 
 

32. 
На основу члана 35. Статута града 

Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник града Приједора“, број: 2/13) и члана 2. 
Одлуке о наградама и признањима града 
Приједора ("Службени гласник града 
Приједора" бр. 3/13) те приједлога Комисије за 
награде и признања, Градоначелник града 
Приједора  доноси 

 
О Д Л У К У 

О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ  
 

 
I  ХУМАНИТАРНОМ УДРУЖЕЊУ “БРДО 2010” 
Траун - Аустрија, поводом 16.маја Дана града 
Приједора, Градоначелник града Приједора 
додјељује  
 

ЗАХВАЛНИЦУ 
 
II  О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града  Приједора. 
 
III  Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у  „Службеном гласнику града  
Приједора“. 
 
Број: 02-Сл/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Марко Павић, с.р. 
Датум: 28.04.2016. год.  
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33. 
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 
2016.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, са економског кода 
415200 Учешће у финансирању јавних 
медија, број позиције 166,  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: 02-40-952/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Марко Павић, с.р. 
Датум: 26.04.2016. год.  
 
 
34. 

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 
о давању сагласности ЈУ Спортска дворана 

„Младост“ Приједор 
 
I 

Даје се сагласност Јавној  установи 
Спортска дворана „Младост“ Приједор на 

Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и задатака.  

  
II 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и иста ће се објавити у „Службеном 
гласнику града Приједора“. 
 
 
Број: 02-023-3/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Марко Павић, с.р. 
Датум: 28.04.2016. год.  
 
35. 
                 На основу одредаба члана  42. Закона о 
заштити од пожара („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 71/12),  одредаба 
члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“. број: 
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), a  у вези са 
чланом 59. Статута Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/15), 
Градоначелник Града Приједор,  доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о постављењу вршиоца дужности старјешине 
Територијалне ватрогасне јединице Приједор 

 
 

1. Небојша Миљуш, дипломирани 
инжењер машинства, поставља се за 
вршиоца дужности старјешине 
Територијалне ватрогасне јединице 
Приједор, на период до постављења  
старјешине ове јединице. 

 
2. Ово Рјешење ступа на  снагу даном 

доношења,  а исто ће бити објављено у 
„Службеном гласнику Града Приједор“.  

 
 
Број: 02-120-12/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Марко Павић, с.р. 
Датум: 20.04.2016. год.  
 
 
36. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,  118/05 
и 98) и члана 77. Статута града Приједор 
("Службени гласник града Приједор", број: 
5/15), a у вези са чланом 7. Правилника о 
условима, начину и поступку додјеле 
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једнократне новчане помоћи социјално-
угроженим грађанима из средстава буџета, 
број: 02-40-71/15 од 02.02.2015.године, 
Градоначелник  Приједора,   доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о допуни Рјешења о именовању Комисије за 

расподјелу средстава 
једнократне новчане помоћи социјално 

угроженим грађанима Приједора, 
 број: 02-111-16/15 од 26.02.2016.године 

 
Члан 1. 

 У Рјешењу о именовању Комисије за 
расподјелу средстава једнократне новчане 
помоћи социјално угроженим грађанима 
Приједора, број: 02-111-16/16 од 
26.02.2016.године, члан 1. допуњује се са 
тачком  
 „4.“ и гласи „Соња Ившиновић, члан“ 
   

Члан 2. 
 Остали чланови овог Рјешења остају 
непромјењени. 
 

Члан 3.  
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у "Службеном 
гласнику града Приједора",  
 
 
 
Број: 02-111-16/16 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор, Марко Павић, с.р. 
Датум: 04.05.2016. год.  
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С А Д Р Ж А Ј 
Број акта                                                                                                                                      Страна 

 
57.  Одлука о  додјели  Плакете  90. 
58.  Одлука о додјели Повеље почасног грађанина 90. 
59.  Одлука о додјели Награде града 91. 

60.  Одлука о приступању изради  Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година 91. 

61.  Рјешење о именовању Савјета за израду Урбанистичког плана  Љубије 2016-
2036.година 

 
94. 

62.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду  Јавне здравственe установe ЈУ Дом здравља 
Приједор за 2015. годину 

 
95. 

63.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду  Јавне здравственe установe Градска апотека 
Приједор за 2015. годину 

 
95. 

64.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду  Јавне установе Центар за социјални рад 
Приједор за 2015. годину 

 
96. 

65.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду  ГО Црвени крст Приједор за 2015. годину 96. 

66.  Закључак о усвајању Извјештајa о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 2015. 
годину 

 
96. 

67.  Закључак за побољшање стања у локалним јавним емитерима 96. 

68.  Закључак о усвајању Извјештајa о раду ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор за 
2015. годину 

 
97. 

69.  Закључак о усвајању Информацијe о раду Пореске управе Републике Српске –  
Подручни центар Приједор у 2015. години 

 
97. 

70.  Закључак о усвајању Информацијe о стању запослености и незапослености на  
подручју града Приједора у 2015. години 

 
98. 

   

71.  РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО -  ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
- Одлука о прибављању земљишта без накнаде– ЗЗ „Пољопромет“ Омарска 

- Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице 
локалне самоуправе – ЗЗ „Пољопромет“ Омарска 

- Одлука о начину и условима продаје непокретности у својини јединице 
локалне самоуправе – „Аутотранспорт“ а.д. Приједор 
 

98. 
98. 

 
100. 

 
101. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 102. 

31.  Одлука о додјели Похвале 102. 

32.  Одлука о додјели Захвалнице 102. 

33.  Одлука о додјели средстава ИПЦ Козарски вјесник Приједор 103. 

34.  Одлука о о давању сагласности ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор 103. 

35.  Рјешење о постављењу вршиоца дужности старјешине Територијалне ватрогасне 
јединице Приједор 

 
103. 

36.  Рјешење о допуни Рјешења о именовању Комисије за расподјелу средстава 
једнократне новчане помоћи социјално угроженим грађанима Приједора, број: 02-111-
16/15 од 26.02.2016.године 

 
 

104. 
 

-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
 


