ГОДИНА XXVII
ЧЕТВРТАК 19.04.2018.

БРОЈ
6.

Web adresa
www.prijedorgrad.org

45.

46.

На основу члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 12/17) 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 на 16. сједници
одржаној 18.04.2018.године донијела је

На основу члана 39. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17) 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 16. сједници
одржаној 18.04.2018.године донијела

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА

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

1. Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Скупштина града Приједора додјељује

-ЈАВОР д.о.о. Приједорза изузетне резултате на подручју привреде
2.
О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-69/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ГОСПОДИНУ ЉУБИВОЈУ РШУМОВИЋУ

2. О извршењу ове одлуке
Градоначелник града Приједора.

стараће

се

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-70/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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47.
На основу члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 12/17) 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 на 16. сједници
одржаној 18.04.2018.године донијела је

Број: 6/18

ПРОТОЈЕРЕЈУ СТАВРОФОРУ РАНКУ МАЛЕТИЋУ
за посебан допринос у стварању међурелигијске
сарадње, толеранције, трајног и искреног
суживота свих народа на овом подручју као и
посебног доприноса у очувања српске
традиције и културе.
- новчани износ награде је 1.500,00 КМ 2. О извршењу ове Одлуке
Градоначелник града Приједора.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
1. Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Скупштина града Приједора додјељује НАГРАДУ
ГРАДА,

се

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-71/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

СЛАЂАНУ ДАЧИЋУ
За изузетно хуман и храбар гест спасавања
младог живота
- новчани износ награде је 1.500,00 КМ -

стараће

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

49.
2. О извршењу ове Одлуке
Градоначелник града Приједора.

стараће

се

3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-72/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

На основу члана 47. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 8. Одлуке о приступању изради
Урбанистичког плана Љубије 2016-2036. година
објављене у „Службеном гласнику Града
Приједора“, број: 4/16, члана 18. и члана 19.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“ бр.97/16) и члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“ број: 12/17 ), Скупштина града
Приједора, на 16.сједници одржаној дана 18.04.
2018. године, донијела је

48.
На основу члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 12/17) 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 на 16. сједници
одржаној 18.04.2018.године донијела је

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
1. Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Скупштина града Приједора додјељује НАГРАДУ
ГРАДА,

ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана
Љубије 2016-2036.година
I
Утврђује се Нацрт Урбанистичког плана
Љубија 2016-2036.година ( у даљем тексту: Нацрт
Плана) и упућује на јавни увид у трајању од 30
дана.
II
Нацрт Плана, израђен у стручној
организацији „Урбис Ценар“ д.о.о. Бањалука у
фебруару 2018.године, прилог је и саставни дио
овoг Закључка.
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Број: 6/18

III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом
8. Одлуке о приступању изради Урбанистичког
плана Љубије 2016-2036.година објављене у
„Службеном гласнику Града Приједора“ бр.4/16.

II
Елаборат Плана састоји се од Текстуалног
и Графичког дијела (Књига 1) и Посебнoг дијела
(Књига 2).

Обавјештавање јавности о излагању
Нацрта Плана на јавни увид обавиће се у складу са
чланом 47. став 3. и 4. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13, 106/15 и 3/16).

ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:

IV
О провођењу овог Закључка
стараће се Одјељење за просторно уређење
Градске управе Града Приједора.
V
Овај Закључак ступа на снагу осмог
дана од дана објављивању у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-73/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

50.
У складу са чланом 38. став (2) Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 18. и члана 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 ) и члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“
број 2/17), Скупштина Града Приједора је на 16.
сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела
ОДЛУКУ
о доношењу Регулационог плана „Бенковац“

I
Доноси се Регулациони план „Бенковац“
(у даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом
одређене су у графичком дијелу елабората
Плана.

ЕЛАБОРАТ ПЛАНА - КЊИГА 1

А. ПРИПРЕМА
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Г. ЦИЉЕВИ
Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА)
Ђ. ПЛАН
Ђ.1.Организација простора
Ђ.2.Планирани објекти
Ђ.3. Становање
Ђ.4. Привредне дјелатности
Ђ.5. Јавне службе и друштвене дјелатности
Ђ.6. Парцелација , регулационе и грађевинске
линије
Ђ.7. Општи урбанистичко технички услови
Ђ.8. Инфраструктура
Ђ.9. Заштита природног наслијеђа
Ђ.10.Заштита културног наслијеђа
Ђ.11. Биланси површина
Ђ.12.Заштита животне средине
Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Ж.ОРЈЕНТАЦИОНИ
ПРЕДРАЧУН
ТРОШКОВА
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СА
ЕТАПНИМ ПЛАНОМ
З. СПИСАК КООРДИНАТА ЛОМНИХ ТАЧАКА

ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ:
Карте стања:
1.
Постојеће стање изграђености
са границом обухвата
2.
Постојећи план парцелације
са подацима о власништву над
земљиштем
3.
Намјена површина по зонама
4.
Постојећа функционална
организација
5.
Инжењерско геолошка ,
хидрогеолошка и сејзмолошка
карта
6.
Синхрона мрежа постојећих
инфраструктурних система

Р 1:1000
Р 1:1000

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

Р 1:1000
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Карте планираног рјешења:
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Граница обухвата плана са
планом организације
простора
План парцелације
План организације простора
по зонама-намјена
површина
План саобраћаја
План организације јавних
површина
План хидротехничких
инсталација
План електроенергетских
инсталација
План телекомуникационих
инсталација
План термоенергетских
инсталација
Синхрони план
инфраструктуре
План регулационих и
грађевинских линија
План уклањања објекта

Р 1:1000

Р 1:1000
Р 1:1000

Број: 6/18

VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-74/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

Р 1:1000
Р 1:1000
51.
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

ПОСЕБАН ДИО - КЊИГА 2
Валоризација постојећег грађевинског фонда на
подручју обухвата (Текстуални и Графички дио)
III
Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор у мјесецу марту
2018.године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења за просторно уређење Градске управе
Града Приједор, надлежног за послове
просторног уређења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке IV ове Одлуке.
VI
Планско рјешење Плана усаглашено је са
Просторним планом подручја посебне намјене
Национални парк „Козара“ као стратешким
документом просторног
уређења
ширег
подручја.

На основу члана 47. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 6. Одлуке о приступању изради Измјене
дијела Регулационог плана РЖР Љубија –
„Централна рудишта“ на територији града
Приједора и општине Оштра Лука, објављене у
„Службеном гласнику Града Приједора“ број:
14/17 и „Службеном гласнику општине Оштра
Лука“, број: 1/18, члана 18. и члана 19. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 39.
Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина града
Приједора, на 16. сједници одржаној дана 18.04.
2018. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Измјене дијела
Регулационог плана РЖР Љубија – “Централна
рудишта“на територији града Приједора и
општине Оштра Лука
I
Утврђује се
Нацрт Измјене дијела
Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна
рудишта“ на територији града Приједора и
општине Оштра Лука, ( у даљем тексту: Нацрт
Плана) и упућује на јавни увид у трајању од 30
дана.
II
Нацрт Плана, израђен у ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор у марту 2018.године,
прилог је и саставни дио овoг Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су чланом
6. Одлуке о приступању изради Измјене дијела
Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна
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рудишта“ на територији града Приједора и
општине Оштра Лука, објављене у „Службеном
гласнику Града Приједора“,
брoj: 14/17 и
„Службеном гласнику општине Оштра Лука“,
брoj: 1/18.
Обавјештавање јавности о излагању
Нацрта Плана на јавни увид обавиће се у складу са
чланом 47. став 3. и 4. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13, 106/15 и 3/16).
IV
О провођењу овог Закључка стараће
се Одјељење за просторно уређење Градске
управе Града Приједора.
V
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана
објављивању у „Службеном гласнику Града
Приједора“ а примјењиваће се након ступања на
снагу Закључка о утврђивању Нацрта Измјене
дијела Регулационог плана РЖР Љубија –
„Централна рудишта“ на територији града
Приједора и општине Оштра Лука који доноси
Скупштина општине Оштра Лука.

Број: 01-022-75/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

52.
На основу члана 40. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ брoj: 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 18. и 19. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj:
97/16 ) и члана 39. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
12/17), Скупштина града Приједора је на 16.
сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела
ОДЛУКУ
о приступању изради Регулационог
плана „Аеродром 4“
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог плана
„Аеродром 4“ (у даљем тексту: План).

Број: 6/18

Планом ће бити обухваћено подручје у
укупној површини cca 23,0 ha које захвата дио
подручја насеља Урије, сјевероисточно од
насеља „Аеродром 3“. Обухват Плана је
Урбанистичким планом Приједора 20122032.година одређен као подручје за које је
потребно урадити спроведбени документ
просторног уређења, нивоа регулациони план.
Простор обухваћен израдом Плана
приказан 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
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj:
69/13).
Члан 2.
Плански период у смислу члана 40. став
(3) тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16) је 10 година.
Члан 3.
За израду Плана дефинишу се слиједеће
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу,
Правилника о начину израде, садржају и
формирању докумената просторног уређења,
Правилника о општим првилима урбанистичке
регулације и парцелације, те другим прописима
из посебних области релевантних за планирање
и уређење простора обухвата Плана (саобраћај,
снабдјевање
водом
и
енергијом,
телекомуникације, заштита од природних
непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, културних добара, природних
вриједности, пољопривредног земљишта и
других
елемената
животне
средине,
успостављање јединственог информационог
система и др.)
- Приликом израде Плана, потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим и
посебним циљевима просторног развоја
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- 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 – Урбанистичким планом
Приједора 2012-2032.година као и програмским
елементима који му буду достављени од стране
носиоца припреме.
- Код израде планског рјешења извршити
усаглашавања новонасталих потреба за обухват
Плана у смислу обједињавања са свим значајним
факторима развоја уз сагледавање динамике
потреба и промјена у простору и уз рјешавање
сукоба интереса у простору – усаглашавањем
функционалних,
естетских,
енергетских,
економских, критеријума заштите животне
средине и других критеријума у планирању.
Члан 4.
Преднацрт Плана израдиће се у року од
45 дана од закључења уговора о изради Плана.
Приједлог Плана утврдиће носилац
припреме Плана и Градоначелник након
одржавања јавне расправе на нацрт Плана која
се мора одржати у року од 30 дана од дана
затварања јавног увида из чл. 48. став (5) Закона
о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13, 106/15 и
3/16). Приједлог Нацрта Плана утврђује се у
складу са закључцима са стручне расправе.
Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен
чланом 35. Закона Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“
број: 40/13, 106/15 и 3/16) а детаљније
одредбама Правилника о начину израде,
садржају и формирању документа просторног
уређења од члана 144. до члана 154. („Службени
гласник Републике Српске“, број: 69/13).
Члан 6.
На приједлог Носиоца припреме Плана,
Скупштина Града 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 мјесне заједнице којој припада
подручје у обухвату Плана.

Број: 6/18

О мјесту, времену и начину излагања
Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити
обавјештена 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. У складу са закључцима
утврђеним на јавној расправи, Носилац
припреме Плана и Градоначелник утврдиће
приједлог Плана и доставити га Скупштини Града
на усвајање.
Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове у
поступку његовог доношења обезбједиће Град
Приједор.
Члан 8.
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 9.
Носилац припреме Плана дужан је да у
току израде Плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова, а носилац израде Плана стручна организација која ће израђивати План
дужна је да сарађује са надлежним органима и
организацијама за послове планирања и
програмирања развоја, те предузећима у чијој је
надлежности
саобраћајна,
комунална
и
енергетска инфраструктура а да обавезно
прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од:
- Одјељења за привреду и пољопривреду
- Одјељењa за саобраћај, комуналне послове
и заштиту животне средине и имовинскостамбене послове
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Одјељењa за друштвене дјелатности
Одсјека за мјесне заједнице
Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА“
„Водовод“ а.д. Приједор,
Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор,
ЈП Комуналне услуге
„Мтел“ а.д Приједор ИЈ Приједор
Министарствa саобраћаја и веза
Републичка дирекција за цивилну ваздушну
пловидбу
Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде
Органи и правна лица у чијем дјелокругу су:
противпожарна заштита, заштита животне
околине, сеизмолошка и заштита културноисторијског 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 10.
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 („Службени гласник
Републике Српске, број: 40/13, 106/15 и 3/16),
Правилником о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
69/13) и Правилником о садржају, носиоцима
просторно-информационог
система
и
методологији прикупљања и обраде података
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
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 12.
Скупштина Града ће посебном одлуком,
именовати Савјет Плана, у складу са чланом 43.
Закона о уређењу простора и грађењу.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-76/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

53.
На основу члана 43. став 1. Закона о
уређењу простора и грађењу
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и
3/16) и члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора, брoj:
12/17), Скупштина града Приједорa на 16.
сједници одржаној дана 18.04.2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
Регулационог плана „Аеродром 4“
I
Образује се Савјет за израду Регулационог
плана „Аеродром 4“
II
У Савјет се именују:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Члан 11.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења Плана, обавиће
Одјељење за просторно уређење Градске
управе.

Број: 6/18

9.
10.
11.

Тадић Владо, дипл.инж.арх.
Матановић Горан, дипл.инж.грађ.
Шврака Бранко, дипл.инж.саобр.
Шарић Радан, дипл.информ.
Врањеш Сњежана, дипл.техн.
Гламочанин Милан, Одсјек за мјесне
заједнице
Марковић Милан, пресдавник Аеро
клуба „Приједор“ Приједор
Хошић Зинајда, Одсјек за стратешко
планирање, управљање пројектима и
развој
Јојић Бојан, представник Агенције
„ПРЕДА“
Јаворић Игор, одборник
Драгојевић Горан, одборник
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12. Рађеновић Сања, одборник
13. Мешић Ајдин, одборник
14. Колар Ранко, одборник
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 43.
став 2. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
40/13, 106/15 и 3/16).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-92/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

54.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 12/17), Скупштина града
Приједора на 16. сједници одржаној 18.04.2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава
удружењима и фондацијама
I
Ставља се ван снаге Одлука о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава
удружењима и фондацијама, број: 01-022-27/14
(''Службени гласник града Приједора'' број: 2/14)
коју је Скупштина града Приједора донијела на
XV сједници, одржаној 19. марта 2014. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-77/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/18

55.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 12/17), Скупштина града
Приједора
на 16. сједници одржаној
18.04.2018.године, донијела је
ОДЛУКУ
о стављању ван снаге Одлуке о
критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте младих који се
финансирају и суфинансирају средствима буџета
Града Приједора
I
Ставља се ван снаге Одлука о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава за
пројекте младих који се финансирају и
суфинансирају средствима буџета Града
Приједора, број: 01-022-38/14 (''Службени
гласник града Приједора'' број: 3/14) коју је
Скупштина града Приједора донијела на XVI
сједници, одржаној 9. априла 2014. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-78/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

56.
На основу члана 39. став (2) тачка 33)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 8.
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: 68/07 109/12 и
44/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“ број:
12/17), Скупштина града Приједора на 16.
сједници, одржаној 18.04.2018. године, донијела
је сљедећу
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ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора јавних установа, чији
је оснивач Град Приједор
I - Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање директора јавних установа, чији је
оснивач Град Приједор, и то:
1. ЈУ „Галерија 96“ Приједор,
2. Туристичка
организација
Града
Приједора,
3. ЈЗУ „Дом здравља“- Приједор,
4. ЈЗУ „Градска апотека“- Приједор и
5. ЈУ „Центар за приказивање филмова
Приједор“.
II - Опис послова
Директор руководи установом, представља и
заступа установу и одговоран је за законитост
њеног рада.

III - Мандат
Директори јавних установа, именују се на
период од четири године. Сва именована лица по
истеку периода на који су именована, имају
могућност поновног избора и именовања.

IV - Општи услови за избор и именовање
кандидата су:
- да су старији од 18 година,
-.да су држављани Републике Српске,
односно Босне и Херцеговине,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштени из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској у периоду од 3
године прије дана објављивања Јавног конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело које
их чини неподобним за вршење функције
директора јавне установе,
- да се против њих не води кривични
поступак,
-да се на кандидате не односи члан IX
тачка 1. Устава БиХ
-да се не налазе у сукобу интереса у
складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.
V - Посебни услови и критеријуми за кандидате
су:
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а) - За кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 1. ( ЈУ Галерија 96 )
-ВСС (VII степен), aкадемија ликовних умјетности,
академија
примјењених
умјетности
или
филозофски факултет - смјер историја
умјетности,
-најмање три године радног искуства у струци,
-посједовање руководних и организационих
способности,
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова,
-посједовање стручног знања из дјелатности
установе;
б) - За кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 2. ( Туристичка организација
Града Приједора)
-ВСС (VII степен) друштвеног смјера,
-потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект,
-најмање пет година радног искуства у струци,
-познавање рада на рачунару,
-посједовање организационих способности,
-доказани резултати и успјеси у обављању
ранијих послова,
-да познаје један или више свјетских језика;
в) - За кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 3. ( ЈЗУ Дом здравља )
-ВСС- завршен Медицински или Стоматолошки
факултет и спeцијализација из једне од грана
медицине или стоматологије из дјелатности
дома здравља,
-најмање пет година радног искуства у струци,
-положен стручни испит,
-посједовање руководних и организационих
способности,
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова;
г) - За кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 4. ( ЈЗУ Градска апотека )
-ВСС -Магистар фармације,
-да има положен стручни ипит за магистра
фармације
и
лиценцу
за
обављање
професионалних дјелатности, издату од стране
Фармацеутске коморе Републике Српске,
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-да има најмање пет година радног искуства у
струци, од чега три године на руководним
пословима у апотеци,
-да се служи најмање једним свјетским језиком,
-да влада информатичким технологијама;
д) - За кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 5. ( ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Приједор).
-ВСС ( VII ) степен стручне спреме,
-пет година искуства у струци,
-посједовање руководних и организационих
способности,
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова.
VI - Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса у складу са Законом о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске.
Кандидати не могу бити лица која су на
функцији у политичкој странци.
VII - Потребна документација
Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су
дужни доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
-извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о општој здравственој способности
(накнадно ће доставити кандидат који буде
изабран),
-изјаву да нису отпуштани из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској у периоду од
три године прије дана објављивања Јавног
конкурса, овјерену од надлежног органа,
- увјерење да нису осуђивани правоснажном
пресудом на безусловну казну затвора,
-увјерење да се против њих не води кривични
поступак,
-изјаву да се на њих не односи члан IX тачка 1.
Устава БиХ, овјерену код надлежног органа,
-изјаву о непостојању сукоба интереса, овјерену
од стране надлежног органа,
-биографију о кретању у служби,
-овјерену копију дипломе,
-увјерење о положеном стручном испиту за
магистра фармације и лиценцу за обављање
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професионалних дјелатности, издату од стране
Фармацеутске коморе Републике Српске, (за
кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 4.),
-потврда о положеним стручним испитима,
специјализацијама ( за кандидате у тачки I за
позицију под редним бројем 3.),
-доказ о познавању свјетског језика, ( за
кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 2. и за кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 4.),
-доказ о познавању рада на рачунару (за
кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 2.),
-доказ
о
владању
информатичким
технологијама, (за кандидате у тачки I за позицију
под редним бројем 4.),
-исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврда, рјешење или други акт из којег
се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство) и
-програм рада установе.
Докази о испуњавању општих и посебних
услова се достављају у оригиналу или овјереној
копији.
Увјерење о држављанству, увјерење о
општој здравственој способности, увјерење да
нису осуђивани правоснажном пресудом на
безусловну казну затвора и да се против њих не
води кривични поступак, изјава да нису
отпуштани из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти
у БиХ и Републици Српској у периоду од три
године прије дана објављивања Јавног конкурса,
овјерену од надлежног органа, изјава да се на
њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ,
овјерену код надлежног органа и изјава о не
постојању сукоба интереса, овјерену од стране
надлежног органа, не могу бити старији од 6
(шест) мјесеци.
VIII - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања Јавног конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или
путем поште на адресу: Град Приједор, Одсјек за
стручне и административне послове Скупштине
града, Трг Ослобођења број 1. 79 102 Приједор,
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са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за избор
и именовање директора јавних установа“.
Са свим кандидатима који испуњавају услове
конкурса, обавиће се интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавјештени.
IX - Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс ће бити
објављен у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“.
Уколико
Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана
последњег објављивања.

Број: 01-022-79/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

57.
На основу члана 39. став (2) тачка 33)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 8.
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: 68/07 109/12 и
44/16), члана 39. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“ број:
12/17), члана 137. Пословника Скупштине града
Приједора-пречишћен текст („Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18) и Одлуке о
расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора Јавних установа чији је
оснивач Град Приједор број: 01-022-79-1 од
18.04.2018. године („Службени гласник града
Приједора“ број:6/18),
Скупштина града
Приједора, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање директора Јавних
установа чији је оснивач
Град Приједор
I - Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање директора јавних установа, чији је
оснивач Град Приједор, и то:
1. ЈУ „Галерија 96“-Приједор,
2. Туристичка
организација
Приједора,

Града
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3. ЈЗУ „Дом здравља“-Приједор,
4. ЈЗУ „Градска апотека“-Приједор и
5. ЈУ „Центар за приказивање филмова
Приједор“.
II - Опис послова
Директор руководи установом, представља и
заступа установу и одговоран је за законитост
њеног рада.
III - Мандат
Директори јавних установа, именују се на
период од четири године. Сва именована лица по
истеку периода на који су именована, имају
могућност поновног избора и именовања.
IV - Општи услови за избор и именовање
кандидата су:
- да су старији од 18 година,
-.да су држављани Републике Српске,
односно Босне и Херцеговине,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштени из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској у периоду од 3
године прије дана објављивања Јавног конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело које
их чини неподобним за вршење функције
директора јавне установе,
- да се против њих не води кривични
поступак,
-да се на кандидате не односи члан IX
тачка 1. Устава БиХ
-да се не налазе у сукобу интереса у
складу са Законом о министарским, владиним и
другим именовањима Републике Српске.

V - Посебни услови и критеријуми за кандидате
су:
а) - За кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 1. ( ЈУ Галерија 96 )
-ВСС (VII степен), aкадемија ликовних умјетности,
академија
примјењених
умјетности
или
филозофски факултет-смјер историја умјетности,
-најмање три године радног искуства у струци,
-посједовање руководних и организационих
способности,
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова,
-посједовање стручног знања из дјелатности
установе;
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б) - За кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 2. (Туристичка организација
Града Приједора)
-ВСС (VII степен) друштвеног смјера,
-потребно стручно знање из дјелатности којом се
бави правни субјект,
-најмање пет година радног искуства у струци,
-познавање рада на рачунару,
-посједовање организационих способности,
-доказани резултати и успјеси у обављању
ранијих послова,
-да познаје један или више свјетских језика;
в) - За кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 3. ( ЈЗУ Дом здравља )
-ВСС- завршен Медицински или Стоматолошки
факултет и спeцијализација из једне од грана
медицине или стоматологије из дјелатности
дома здравља,
-најмање пет година радног искуства у струци,
-положен стручни испит,
-посједовање руководних и организационих
способности,
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова;
г) - За кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 4. ( ЈЗУ Градска апотека )
-ВСС -Магистар фармације,
-да има положен стручни ипит за магистра
фармације
и
лиценцу
за
обављање
професионалних дјелатности, издату од стране
Фармацеутске коморе Републике Српске,
-да има најмање пет година радног искуства у
струци, од чега три године на руководним
пословима у апотеци,
-да се служи најмање једним свјетским језиком,
-да влада информатичким технологијама;
д) - За кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 5. ( ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Приједор).
-ВСС(VII) степен стручне спреме,
-пет година искуства у струци,
-посједовање руководних и организационих
способности,
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих
послова.
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VI - Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса у складу са Законом о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима Републике Српске.
Кандидати не могу бити лица која су на
функцији у политичкој странци.
VII - Потребна документација
Уз пријаву на Јавни конкурс, кандидати су
дужни доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
-извод из матичне књиге рођених,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о општој здравственој способности
(накнадно ће доставити кандидат који буде
изабран),
-изјаву да нису отпуштани из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ и Републици Српској у периоду од
три године прије дана објављивања Јавног
конкурса, овјерену од надлежног органа,
- увјерење да нису осуђивани правоснажном
пресудом на безусловну казну затвора,
-увјерење да се против њих не води кривични
поступак,
-изјаву да се на њих не односи члан IX тачка 1.
Устава БиХ, овјерену код надлежног органа,
-изјаву о непостојању сукоба интереса, овјерену
од стране надлежног органа,
-биографију о кретању у служби,
-овјерену копију дипломе,
-увјерење о положеном стручном испиту за
магистра фармације и лиценцу за обављање
професионалних дјелатности, издату од стране
Фармацеутске коморе Републике Српске, (за
кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 4.),
-потврда о положеним стручним испитима,
специјализацијама (за кандидате у тачки I за
позицију под редним бројем 3.),
-доказ о познавању свјетског језика, (за
кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 2. и за кандидате у тачки I за позицију под
редним бројем 4.),
-доказ о познавању рада на рачунару (за
кандидате у тачки I за позицију под редним
бројем 2.),
-доказ
о
владању
информатичким
технологијама, (за кандидате у тачки I за позицију
под редним бројем 4.),
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-исправе којима се доказује радно искуство у
струци (потврда, рјешење или други акт из којег
се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у којем периоду је стечено радно
искуство) и
-програм рада установе.
Докази о испуњавању општих и посебних услова
се достављају у оригиналу или овјереној копији.
Увјерење о држављанству, увјерење о
општој здравственој способности, увјерење да
нису осуђивани правоснажном пресудом на
безусловну казну затвора и да се против њих не
води кривични поступак, изјава да нису
отпуштани из државне службе на основу
дисциплинске мјере на било којем нивоу власти
у БиХ и Републици Српској у периоду од три
године прије дана објављивања Јавног конкурса,
овјерену од надлежног органа, изјава да се на
њих не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ,
овјерену код надлежног органа и изјава о не
постојању сукоба интереса, овјерену од стране
надлежног органа, не могу бити старији од 6
(шест) мјесеци.
VIII - Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 15 дана од
дана објављивања Јавног конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на адресу: Град Приједор, Одсјек за
стручне и административне послове Скупштине
града, Трг Ослобођења број 1. 79 102 Приједор,
са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за избор
и именовање директора јавних установа“.
Са свим кандидатима који испуњавају услове
конкурса, обавиће се интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавјештени.
IX - Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс ће бити
објављен у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“.
Уколико
Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана
последњег објављивања.

Број: 01-022-79-1/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/18

58.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-1/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број: 02022-96/17, од 21.07.2017. године, прихвата се,
као најповољнија, понуда достављена на име
Марјановић
Здравко,
Доња
Драготиња,
Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Марјановић Здравко из Доње Даготиње,
Приједор (у даљем тексту: закупац), додјељује се
у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
- к.ч. бр. 952, њива 4 класе, површине 2.323
м², ПЛ бр. 282, КО Доња Драготиња,
- к.ч. бр. 984, њива 3 класе, површине 9.815
м², ПЛ бр. 282, КО Доња Драготиња и
- к.ч. бр. 984, њива 4 класе, површине 4.960
м², ПЛ бр. 282, КО Доња Драготиња.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 17.098 м², односно 1,7098 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
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производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 163,70 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 147,33 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 163,70 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-1/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/18

59.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-2/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017. године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Гајић
Душан, Бабићи, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Гајић Душан из Бабића, Приједор (у даљем
тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 2282/1, њива 4 класе, површине
2.387 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70 и
- к.ч. бр. 2282/1, њива 5 класе, површине
3.205 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи износи 5.592 м², односно 0,5592
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
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III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 47,12 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 42,41 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 47,12 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-2/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

60.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини

Број: 6/18

Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-3/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Радета
Сава, Доња Драготиња, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Радета Саве из Доње Драготиње, Приједор (у
даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 1005, њива 3 класе, површине
6.961 м², КО Доња Драготиња, ПЛ бр. 282.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 6.961 м², односно 0,6961 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 69,61 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 62,65 КМ,
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односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 69,61 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат
уплаћене кауције.
VI
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VII
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.
Број: 01-022-96-3/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

61.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике

Број: 6/18

(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-4/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име
Ђурђевић Жељко, Трнопоље, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Ђурђевић Жељко из Трнопоља, Приједор (у
даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 1202/3, њива 6 класе, површине
7.447 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1203/1, њива 6 класе, површине
6.236 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1211, њива 5 класе, површине
12.290 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1212, њива 5 класе, површине
8.508 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1213, њива 6 класе, површине
15.213 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1440, ливада 4 класе, површине
5.142 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1441, њива 6 класе, површине
85.082 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1451, њива 5 класе, површине
1.999 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57 и
- к.ч. бр. 1455, ливада 4 класе, површине
1.240 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57.
Укупна површина земљишта, додјељеног
у закупа износи 143.157 м², односно 14,3157
хектара.
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Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 923,682 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уовора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 831,00 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за наредну годину и то:
- за другу годину закупа, у износу од 339,76 КМ,
- за трећу годину закупа, у износу од 339,76 КМ и
- за све наредне године закупа, на годишњем
нивоу, у износу од 923,682 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.
Број: 01-022-96-4/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/18

62.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-5/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Фарма
„М-Г“ с.п. Балтић Љубан, Трнопоље, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Фарма „М-Г“ с.п. Балтић Љубан из Трнопоља,
Приједор (у даљем тексту: закупац), додјељује се
у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
- к.ч. бр. 873/1, њива 5 класе, површине
149.531 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 149.531 м², односно 14,9531
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
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обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 1.196,25 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 1.076,62 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 1.196,25 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-5/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

63.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп

Број: 6/18

пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-6/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Фарма
„Балтић“ с.п. Балтић Драган, Трнопоље,
Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Фарма „Балтић“ с.п. Балтић Драган изТрнопоља,
Приједор (у даљем тексту: закупац), додјељује се
у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
- к.ч. бр. 1156, њива 5 класе, површине
8.337 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 1158/1, њива 5 класе, површине
353.254 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57 и
- к.ч. бр. 36, њива 5 класе, површине
118.269 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 479.860 м², односно 47,9860
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
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обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 3.838,88 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 3.454,99 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 3.838.88 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.
Број: 01-022-96-6/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

64.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике

Број: 6/18

(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-7/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Фарма
„Шкундрић“ с.п. Шкундрић Милан, Ништавци,
Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Фарма „Шкундрић“ с.п. Шкундрић Милан, из
Ништававаца, Приједор (у даљем тексту:
закупац), додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске, означено
као:
- к.ч. бр. 3227, њива 6 класе, површине
265.791 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 3120, њива 4 класе, површине
45.710 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70 и
- к.ч. бр. 3120, њива 5 класе, површине
168.334 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 479.835 м², односно 47,9835
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
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обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 3.352,80 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 3.017,53 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 3.352,80 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-7/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

65.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп

Број: 6/18

пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-9/17 од
29.12.2017. године, Скупштина Града Приједора
на 16. сједници, одржаној дана 18.04.2018.
године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017. године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Јањић
Драган, Омарска, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Јањић Драган из Омарске, Приједор (у даљем
тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 2021/2, воћњак 4 класе,
површине 33.444 м², КО Омарска, ПЛ бр.
131,
- к.ч. бр. 2044, воћњак 4 класе, површине
4.720 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131,
- к.ч. бр. 2065, њива 5 класе, површине
3.369 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131,
- к.ч. бр. 2065, њива 6 класе, површине
12.622 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131 и
- к.ч. бр. 3973/4, њива 6 класе, површине
56.770 м², КО Омарска, ПЛ бр. 131.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 110.925 м², односно 11,0925
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
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III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 786,78 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 708,102 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за наредну годину и то:
за другу годину закупа, у износу од 270,8964 КМ,
за трећу годину закупа, у износу од 270,8964 КМ,
за четврту годину закупа, у износу од 615,6864
КМ и
за све наредне године закупа, на годишњем
нивоу, у износу од 708,102 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.
Број: 01-022-96-8/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/18

66.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-10/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број: 02022-96/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Фарма
"Карајица", с.п. Карајица Наташа, Доњи Гаревци,
Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Фарма "Карајица", с.п. Карајица Наташа, из
Доњих Гареваца, Приједор (у даљем тексту:
закупац), додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске, означено
као:
- к.ч. бр. 10, њива 5 класе, површине
30.105 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
- к.ч. бр. 14, њива 5 класе, површине
23.549 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
- к.ч. бр. 69, њива 5 класе, површине
13.865 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
- к.ч. бр. 70, њива 5 класе, површине 2.991
м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
- к.ч. бр. 86, њива 6 класе, површине 6.534
м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
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к.ч. бр. 139, њива 2 класе, површине
20.415 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
к.ч. бр. 319, њива 5 класе, површине
10.195 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
к.ч. бр. 352, њива 3 класе, површине
2.321 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
к.ч. бр. 607/1, њива 5 класе, површине
2.662 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53,
к.ч. бр. 653/1, њива 5 класе, површине
10.996 м², КО Доњи Гаревци, ПЛ бр. 53 и
к.ч. бр. 3116, њива 5 класе, површине
73.310 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.

Укупна површина земљишта, додјељеног
у закуп, износи 196.943 м², односно 19,6943
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 1.644,363 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 1479,927 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за наредну годину и то:
- за другу годину закупа, у износу од 1.403,523 КМ,
- за трећу годину закупа, у износу од 1.403,523 КМ
и
- за све наредне године закупа, на годишњем
нивоу, у износу од од 1.644,363 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.

Број: 6/18

V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-9/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

67.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-11/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
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Број: 6/18

најповољнија, понуда достављена на име Јефтић
Александар, ул. Вука Караџића бр.27/6,
Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Јефтић Александар, Приједор (у даљем тексту:
закупац), додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске, означено
као:
- к.ч. бр. 61, пашњак 3 класе, површине
8.109 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57,
- к.ч. бр. 670, њива 3 класе, површине
2.881 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57 и
- к.ч. бр. 671, њива 3 класе, површине
7.490 м², КО Орловци, ПЛ бр. 57.

V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.

Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 18.480 м², односно 1,848 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања воћарске
производње на период од 25 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.

Број: 01-022-96-10/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

III
За
коришћење пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 184,80 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 166,32 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за наредну годину и то:
- за другу годину закупа, у износу од 81,09 КМ,
- за трећу годину закупа, у износу од 81,09 КМ и
- за све наредне године закупа, на годишњем
нивоу, у износу од 184,80 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.

VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

68.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-12/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
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најповољнија, понуда достављена на
Милетић Божица, Ламовита, Приједор.

име

II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Милетић Божица из Ламовите, Приједор (у
даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 2807, њива 6 класе, површине
5.942 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 2808, њива 6 класе, површине
10.184 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 2809, њива 6 класе, површине
6.142 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 2921, њива 4 класе, површине
7.951 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 3082, воћњак 4 класе, површине
4.384 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 3087, воћњак 4 класе, површине
8.188 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 3088, ливада 3 класе, површине
2.936 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70 и
- к.ч. бр. 3090, воћњак 4 класе, површине
14.739 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 60.466 м², односно 6,0466 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 480,33 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 432,29 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 480,33 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
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се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-11/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

69.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-13/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
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I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име
Марјановић Горан, Горња Драготиња, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Марјановић Горан из Горње Драготиње,
Приједор (у даљем тексту: закупац), додјељује се
у закуп пољопривредно земљиште у својини
Републике Српске, означено као:
- к.ч. бр. 951, њива 4 класе, површине
1.295 м², КО Доња Драготиња, ПЛ бр.
282,
- к.ч. бр. 953, њива 4 класе, површине
3.868 м², КО Доња Драготиња, ПЛ бр.
282,
- к.ч. бр. 985, њива 3 класе, површине
2.371 м², КО Доња Драготиња, ПЛ бр.
282,
- к.ч. бр. 997, њива 3 класе, површине
7.241 м², КО Доња Драготиња, ПЛ бр.
282,
- к.ч. бр. 1007, њива 3 класе, површине
14.470 м², КО Доња Драготиња, ПЛ бр.
282 и
- к.ч. бр. 1035, воћњак 2 класе, површине
2.261 м², КО Доња Драготиња, ПЛ бр.
282.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 31.506 м², односно 3,1506 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 312,16 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 280,94 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 312,16 КМ.
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IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-12/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

70.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-14/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси

388

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Фарма
„Дарда“ с.п. Дарда Миодраг, Ништавци,
Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Фарма „Дарда“ с.п. Дарда Миодраг из
Ништаваца, Приједор (у даљем тексту: закупац),
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште
у својини Републике Српске, означено као:
- к.ч. бр. 3121, њива 5 класе, површине
126.249 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70 и
- к.ч. бр. 3122, пашњак 2 класе, површине
5.476 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 131.725 м², односно 13,1725
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 1.070,23 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 963,21 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 1.070,23 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
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земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.
Број: 01-022-96-13/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

71.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-15/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
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I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име
„Расадник Вучковић“с.п. Вучковић Стојка, Доња
Ламовита, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
„Расадник Вучковић“с.п. Вучковић Стојка из
Доње Ламовите, Приједор (у даљем тексту:
закупац), додјељује се у закуп пољопривредно
земљиште у својини Републике Српске, означено
као:
- к.ч. бр. 3112/1, пашњак 2 класе,
површине 1.957 м², КО Ламовита, ПЛ бр.
70 и
- к.ч. бр. 3113, њива 4 класе, површине
156.719 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 158.676 м², односно 15,8676
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања воћарске
производње, на период од 25 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 1.741,52 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 1.567,37 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 1.741,52 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу

Број: 6/18

пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.
Број: 01-022-96-14/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

72.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-16/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
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Број: 6/18

Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Лазић
Мирко, Бистрица, Приједор.

V
Ако закупац одустане од закључивања
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат
уплаћене кауције.

II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Лазић Мирко из Бистрице, Приједор (у даљем
тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 4512, њива 5 класе, површине
3.211 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33,
- к.ч. бр. 4513, њива 5 класе, површине
7.782 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33 и
- к.ч. бр. 4514, њива 5 класе, површине
4.046 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33.

V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.

Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 15.039 м², односно 1,5039 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања ратарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 120,31 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 108,28 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 120,31 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.

VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-15/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

73.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоупави („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-1408-3/18 од
17.04.2018. године, Скупштина Града Приједора,
на 16. сједници одржаној дана 18.04.2018.
године доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
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I
На основу јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017. године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Фарма
„Браћа Паратушић“, с.п. Паратушић Суад,
Трнопоље, Приједор.
II
У складу са ставом I ове одлуке, на име
Фарма „Браћа Паратушић“, с.п. Паратушић Суад,
из Трнопоља, Приједор (у даљем тексту: закупац)
додјељује се у закуп пољопривредно земљиште
у својини Републике Српске означено као:
- к.ч. бр. 1083, њива 5 класе, површине
11.163 м², КО Кевљани, ПЛ бр. 39,
- к.ч. бр. 1084, њива 6 класе, површине
18.545 м², КО Кевљани, ПЛ бр. 39,
- к.ч. бр. 3116, њива 6 класе, површине
218.340 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 5169/1, њива 3 класе, површине
26.140 м², КО Камичани, ПЛ бр. 235,
- к.ч. бр. 5172, воћњак 4 класе, површине
1.383 м², КО Камичани, ПЛ бр. 235,
- к.ч. бр. 17, њива 4 класе, површине 6.774
м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244,
- к.ч. бр. 21/1, њива 3 класе, површине
15.051 м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244,
- к.ч. бр. 21/1, њива 4 класе, површине
19.551 м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244,
- к.ч. бр. 21/1, њива 5 класе, површине
71.061 м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244,
- к.ч. бр. 21/1, њива 5 класе, површине
14.864 м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244 и
- к.ч. бр. 135, њива 5 класе, површине
4.346 м², КО Трнопоље, ПЛ бр. 244.
Укупна површина земљишта, додјељеног
у закуп, износи 407.218 м², односно 40,7218
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања уговора о закупу.
III
За
коришћење пољопривредног
земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 2.894,064 КМ. Закупац је
дужан, прије закључивања уговора о закупу, за
прву годину закупа уплатити годишњу закупнину

-
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у износу од 2.604,658 КМ, односно износ
годишње закупнине, умањен за износ уплаћене
кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за наредну годину и то:
за другу годину закупа, у износу од 1.322,49 КМ,
за трећу годину закупа, у износу од 1.322,49 КМ,
за четврту годину закупа, у износу од 2859,30 КМ
и
за све наредне године закупа, на годишњем
нивоу, у износу од 2.894,064 КМ.
IV
На основу ове Oдлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник града Приједора и закупац ће
закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-16/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

74.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
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Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-17/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име
Радановић Драгослав, Криваја бр.108., Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Радановић Драгослав из Криваје, Приједор (у
даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 525/1, њива 5 класе,
површине 43.496 м², КО Буснови, ПЛ
бр. 60.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 43.496 м², односно 4,3496 хектара.
Наведено
пољопривредно
земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 347,968 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 313,1712 КМ,

Број: 6/18

односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за наредну годину, на начин да се
закупац ослобађа закупнине за другу и трећу
годину закупнине, а за све наредне године
закупа, на годишњем нивоу, закуп износи
347,968 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-17/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

75.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
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47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-18/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси

обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 1.270,16 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 1.143,14 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 1.270,16 КМ.

ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора

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

I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име
Милетић Љиљана, Ламовита, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на, на
име Милетић Љиљана из Ламовите, Приједор (у
даљем тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 3105/1, њива 6 класе, површине
26.925 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 3105/2, њива 6 класе, површине
3.660 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 3107, њива 5 класе, површине
66.591 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70,
- к.ч. бр. 3108, пашњак 2 класе, површине
3.468 м², КО Ламовита, ПЛ бр.70 и
- к.ч. бр. 3116, њива 4 класе, површине
57.308 м², КО Ламовита, ПЛ бр. 70.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 157.952 м², односно 15,7952
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се

V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-18/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

76.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
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Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-19/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број: 02022-96/17, од 21.07.2017. године, прихвата се,
као најповољнија, понуда достављена на име
Лазић Драшко, Бистрица, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име
Лазић Драшко из Бистрице, Приједор (у даљем
тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 4505/3, њива 5 класе, површине
7.770 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33,
- к.ч. бр. 4507, њива 5 класе, површине
11.136 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33,
- к.ч. бр. 4508, њива 5 класе, површине
2.956 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33.
- к.ч. бр. 4509, ливада 4 класе, површине
6.391 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33,
- к.ч. бр. 4510, њива 5 класе, површине
6.011 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33,
- к.ч. бр. 4511, њива 5 класе, површине
33.523 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33 и
- к.ч. бр. 4531, њива 5 класе, површине
10.294 м², КО Бистрица, ПЛ бр. 33.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 78.081 м², односно 7,8081 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања ратарске

Број: 6/18

производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 631,04 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 567,94 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 631,04 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-19/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

77.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
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Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора, број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-5049-20/17
од 29.12.2017. године,
Скупштина Града
Приједора на 16. сједници, одржаној дана
18.04.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора
I
На основу Јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број: 02022-96/17, од 21.07.2017.године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име Форић
Бегија, Козарац, Приједор.
II
У складу са тачком I ове Одлуке, на име,
Форић Бегија из Козарца, Приједор (у даљем
тексту: закупац), додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске, означено као:
- к.ч. бр. 2299, њива 5 класе, површине
6.546 м², КО Козаруша, ПЛ бр. 302 и
- к.ч. бр. 2299, њива 6 класе, површине
3.690 м², КО Козаруша, ПЛ бр. 302.
Укупна површина земљишта додјељеног
у закуп износи 10.236 м², односно 1,0236 хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања воћарске
производње, на период од 25 година, рачунајући
од дана закључивања Уговора о закупу.
III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове Одлуке, закупац се

Број: 6/18

обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 74,51 КМ.
Закупац је дужан, прије закључивања
Уговора о закупу, за прву годину закупа уплатити
годишњу закупнину у износу од 67,06 КМ,
односно износ годишње закупнине, умањен за
износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за све наредне године закупа, на
годишњем нивоу, у износу од 74,51 КМ.
IV
На основу ове Одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник Града Приједора и закупац ће
закључити Уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Уколико
закупац
одустане
од
закључивања понуђеног Уговора о закупу, губи
право на поврат уплаћене кауције.
VI
Уколико закупац у року од 30 дана, од
дана пријема ове Одлуке, не потпише Уговор о
закупу, губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-20/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

78.
На основу члана 59. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и
05/12), члана 21. Правилника о поступку давања
у закуп пољопривредног земљишта у својини
Републике Српске и Измјена и допуна
Правилника о поступку давања у закуп
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пољопривредног земљишта у својини Републике
(„Службени гласник Републике Српске“, бр.
47/12, 65/15 и 45/16) ), члана 39. став 2. алинеја
2. Закона о локалној самоупави („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), Одлуке
Скупштине града Приједора број: 01-022-96/17
од
19.07.2017.
године
и
Сагласности
Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде РС, број: 12.03.5-330-1408-4/18 од
17.04.2018. године, Скупштина Града Приједора,
на 16. сједници одржаној дана 18.04.2018.
године доноси
ОДЛУКУ
о избору најповољнијег понуђача и додјели у
закуп пољопривредног земљишта
у својини Републике Српске, на подручју града
Приједора

I
На основу јавног огласа за давање у закуп
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју града Приједора, број:02-02296/17, од 21.07.2017. године, прихвата се, као
најповољнија, понуда достављена на име
Велаула Душан, Горњи Петров Гај, Приједор.
II
У складу са тачком I ове одлуке, на име
Велаула Душан из Горњег Петрова Гаја, Приједор
(у даљем тексту: закупац) додјељује се у закуп
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске означено као:
- кч број 5188, њива 5 класе, површине
од 31.359 м², КО Камичани, ПЛ број
235,
- кч број 5572/1, њива 3 класе,
површине од 33.274 м², КО Камичани,
ПЛ број 235 и
- кч број 5572/1, њива 4 класе,
површине од 9.192 м², КО Камичани,
ПЛ број 235.
Укупна површина земљишта, додјељеног
у закуп, износи 73.825 м², односно 73,825
хектара.
Наведено пољопривредно земљиште
додјељује се у закуп ради обављања сточарске
производње, на период од 12 година, рачунајући
од дана закључивања уговора о закупу.
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III
За
коришћење
пољопривредног
земљишта из тачке II ове одлуке, закупац се
обавезује на уредно плаћање годишње
закупнине, у износу од 666,338 КМ. Закупац је
дужан, прије закључивања уговора о закупу, за
прву годину закупа уплатити годишњу закупнину
у износу од 599,838 КМ, односно износ годишње
закупнине, умањен за износ уплаћене кауције.
Годишња закупнина се уплаћује 30 дана
унапријед, за наредну годину и то:
- за другу годину закупа, у износу од 250,87 КМ,
- за трећу годину закупа, у износу од 250,87 КМ,
- за четврту годину закупа, у износу од 666,338
КМ и
- за све наредне године закупа, на годишњем
нивоу, у износу од 666,338 КМ.
IV
На основу ове одлуке и на њу добијене
сагласности
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске,
градоначелник града Приједора и закупац ће
закључити уговор о закупу пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, којим ће
се ближе утврдити права и обавезе између
уговорних
страна.
Уговор
о
закупу
пољопривредног
земљишта
престаје
испуњавањем било које од претпоставки из чл.
63. и 64. Закона о пољопривредном земљишту.
V
Ако закупац одустане од закључивања
понуђеног уговора о закупу, губи право на поврат
уплаћене кауције.
VI
Ако закупац у року од 30 дана, од дана
пријема ове одлуке, не потпише уговор о закупу,
губи сва права утврђена овом одлуком.
VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-96-21/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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Број: 6/18

79.
На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
ЈУ „Позориште Приједор“ Приједор

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
ЈУ „Позориште Приједор“ из Приједора,
ради истека мандата и то :
1. Вера Шкорић,
2. Драгана Секулић,
3. Мухидин Шарић,
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-93/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

80.
На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
ЈУ Галерија 96 Приједор

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
ЈУ Галерија 96 из Приједора , ради истека
мандата и то :
1. Мирела Предојевић,
2. Младен Ивић,
3. Рајко Дринић,
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-94/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

81.
На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04.2018. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
JУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор
1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
Центра за приказивање филмова из
Приједора, ради истека мандата и то :
1. Драгоја Деспотовић
2. Драгослав Драгић
3. Аднан Решић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".
Број: 01-111-95/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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82.

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор, из
Приједора ради истека мандата и то :

На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
ЈУ Центар за социјални рад Приједор

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
ЈУ Центар за социјални рад Приједор, из
Приједора ради истека мандата и то :
1. Весна Гаврановић
2. Горан Вујичић
3. Тијана Берета Јацишин
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-96/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

83.
На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор

Број: 6/18

1. Бошко Косић
2. Нада Рајлић
3. Славко Будимир
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-97/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

84.
На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
ЈЗУ „Градска апотека “ Приједор

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
JЗУ „Градска апотека“ Приједор, из
Приједора ради истека мандата и то :
1. Бојана Ћопић,
2. Брезичанин Драшко,
3. Хоџић Анита
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-98/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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85.

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
Спортска дворана „Младост“ Приједор,
из Приједора ради истека мандата и то :

На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
Дјечији вртић „Радост“ Приједор

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
Дјечији вртић „Радост“ Приједор, из
Приједора ради истека мандата и то :
1. Дијана Шобот,
2. Славко Топић,
3. Емина Демировић,
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-99/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

86.
На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
Спортска дворана „Младост“ Приједор

Број: 6/18

1. Љубица Бабић,
2. Драшко Вујић,
3. Драшко Рендић,
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-100/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

87.
На основу члана 16. Закона о систему
јавних служби („Службени гласник Републике
Српске“, број: 68/07, 109/12, 44/16), члана 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора
Туристичке организације града Приједора

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора
Туристичке
организације
града
Приједора, из Приједора ради истека
мандата и то :
1. Милан Марковић,
2. Раденко Каралић,
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједора".

Број: 01-111-101/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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88.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ „Позориште Приједор“ Приједор
1. У Управни одбор ЈУ „Позориште
Приједор“ Приједор, именују се:
1. Драгана Секулић
2. Вера Шкорић
3. Ајдин Вармаз

2. Чланови Управног одбора ЈУ „Позориште
Приједор“ Приједор именују се на период од
четири (4) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-102/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

89.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града

Број: 6/18

Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
XVI сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ Галерија 96 Приједор

1. У Управни
Приједор, именују се:

одбор ЈУ Галерија 96

1. Милосава Пранић
2. Жељко Грубљешић
3. Мирела Предојевић
2. Чланови Управног одбора ЈУ Галерија 96
Приједор именују се на период од четири (4)
године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-103/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

90.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
JУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор
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1. У Управног одбора JУ „Центар за
приказивање филмова“ Приједор, именују се:
1. Дубравка Рађеновић
2. Драгоја Деспотовић
3. Насутион Кљунић
2. Чланови Управног одбора JУ „Центар за
приказивање филмова“ Приједор именују се на
период од четири (4) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-104/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

91.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
XVI сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ Центар за социјални рад Приједор
1. У Управни одбор ЈУ Центар за
социјални рад Приједор, именују се:
1.Весна Гаврановић
2.Сњежана Драгосављевић
3. Дарко Врховац
2. Чланови Управног одбора ЈУ Центар за
социјални рад Приједор именују се на период од
четири (4) године.

Број: 6/18

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

Број: 01-111-105/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

92.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор

1. У Управни одбор ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор, именују се:
1.Предраг Стојнић
2. Бошко Косић
3. Нада Рајлић
2. Чланови Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор именују се на период од
четири (4) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-106/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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93.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
JЗУ „Градска апотека“ Приједор
1. У Управни одбор JЗУ „Градска апотека“
Приједор, именују се:
1. Слободан Јавор
2. Бојана Ћопић
3. Фатима Смајић
2. Чланови Управног одбора JЗУ „Градска
апотека“ Приједор именују се на период од
четири (4) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-107/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

94.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града

Број: 6/18

Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор

1. У Управни одбор ЈУ Дјечији вртић „Радост“
Приједор, именују се:
1. Милован Половина
2. Бојана Инђић
3. Ружица Станић
2. Чланови Управног одбора ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор именују се на период од
четири (4) године.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-108/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

95.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор
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1. У Управни одбор ЈУ Спортска дворана
„Младост“ Приједор, именују се:
1.Раденко Каралић
2. Драшко Вујић
3. Душанка Добријевић
2. Чланови Управног одбора ЈУ Спортска
дворана „Младост“ Приједор именују се на
период од четири (4) године.

Број: 6/18

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

Број: 01-111-110/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић

97.
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-111-109/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

96.
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,
109/12,44/16), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 39. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 12/17), а на приједлог
Градоначелника Скупштина Града Приједора на
16. сједници одржаној дана 18.04. 2018. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
Туристичке организације града Приједора

1. У
Управни
одбор Туристичке
организације града Приједора, именују се:
1. Адиса Ихтијаревић
2. Жељко Вуковић
3. Огњен Сиђак
2. Чланови Управног одбора Туристичке
организације града Приједора именују се на
период од четири (4) године.

На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о спровођењу Акционог плана
превенције кривичних дијела почињених из
мржње и предрасуда на подручју града
Приједора за период 2017.-2021. године,
Скупштина града Приједора је на 16. сједници
одржаној дана 18.04.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о спровођењу Акционог
плана превенције кривичних дијела почињених
из мржње и предрасуда на подручју града
Приједора за период 2017.-2021. године

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о спровођењу Акционог плана
превенције кривичних дијела почињених из
мржње и предрасуда на подручју града
Приједора за период 2017.-2021. године.

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-80/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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98.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Информацију о раду ЈУ Народна библиотека
„Ћирило и Методије“ за 2017. годину, Скупштина
града Приједора је на 16. сједници одржаној
дана 18.04.2018.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о раду ЈУ Народна
библиотека „Ћирило и Методије“ за 2017.
годину
1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о раду ЈУ Народна
библиотека „Ћирило и Методије“ за 2017.
годину.
2.

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-82/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештаја о раду Позориште „Приједор“
Приједор у 2017. години, Скупштина града
Приједора је на 16. сједници одржаној дана
18.04.2018.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Позориштa
„Приједор“ Приједор у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду Позориште „Приједор“
Приједор у 2017. години.
2.

99.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Информацију о раду ЈУ „Музеј Козаре“ Приједор
за 2017. годину, Скупштина града Приједора је на
16. сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о раду ЈУ „Музеј
Козаре“ Приједор за 2017. годину
1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о раду ЈУ „Музеј Козаре“
Приједор за 2017. годину.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

100.

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-81/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

Број: 6/18

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-83/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

101.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о раду ЈУ „Галерија 96“ Приједор у
2017. години, Скупштина града Приједора је на
16. сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду ЈУ „Галерија 96“
Приједор у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду ЈУ „Галерија 96“
Приједор у 2017. години.
2.

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-84/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

102.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о раду ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ у 2017. години, Скупштина града
Приједора је на 16. сједници одржаној дана
18.04.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду ЈУ „Центар за
приказивање филмова“ у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду ЈУ „Центар за
приказивање филмова“ у 2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-85/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/18

103.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о пословању АД „Комуналне услуге“
Приједор у 2017. години, Скупштина града
Приједора је на 16. сједници одржаној дана
18.04.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању АД
„Комуналне услуге“ Приједор у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању АД „Комуналне
услуге“ Приједор у 2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-86/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

104.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о пословању АД „Водовод“ Приједор у
2017. години, Скупштина града Приједора је на
16. сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању АД
„Водовод“ Приједор у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању АД „Водовод“
Приједор у 2017. години.
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Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-87/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

105.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о пословању АД „Топлана“ Приједор у
2017. години, Скупштина града Приједора је на
16. сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела

Број: 6/18

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању АД „Градска
тржница“ Приједор, у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању АД „Градска
тржница“ Приједор, у 2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-89/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

107.

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању АД „Топлана“
Приједор у 2017. години.

На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о раду Туристичке организације града
Приједора за 2017. годину, Скупштина града
Приједора је на 16. сједници одржаној дана
18.04.2018.године, донијела

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду Туристичке
организације града Приједора за 2017. годину

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању АД
„Топлана“ Приједор у 2017. години

Број: 01-022-88/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај
о
раду
Туристичке
организације града Приједора за 2017.
годину.

На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о пословању АД „Градска тржница“
Приједор у 2017. години, Скупштина града
Приједора је на 16. сједници одржаној дана
18.04.2018.године, донијела

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

106.

Број: 01-022-90/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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108.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај
о
пословању
„Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2017. годину,
Скупштина града Приједора је на 16. сједници
одржаној дана 18.04.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању
„Аутотранспорт Приједор“ а.д.
Приједор за 2017. годину
1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању „Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2017. годину.
2.

Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-91/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/18
изградњу града“ Приједор за 2017.
годину.

2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-92/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

110.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о раду Агенције за економски развој
града Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2017.
годину, Скупштина града Приједора је на 16.
сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду Агенције за
економски развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Приједор за 2017. годину

109.
На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Извјештај о пословању ЈП „Завод за изградњу
града“ Приједор за 2017. годину, Скупштина
града Приједора је на 16. сједници одржаној
дана 18.04.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор за 2017. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о раду Агенције за економски
развој града Приједора „ПРЕДА-ПД“
Приједор за 2017. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-93/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

111.
1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о пословању ЈП „Завод за

На
Приједора

основу члана 39. Статута града
("Службени гласник града
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Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Информацију о раду Правобранилаштва
Републике Српске, Сједиште замјеника Приједор
за 2017. годину, Скупштина града Приједора је на
16. сједници одржаној дана 18.04.2018.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о раду
Правобранилаштва Републике Српске,
Сједиште замјеника Приједор за 2017. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о раду Правобранилаштва
Републике Српске, Сједиште замјеника
Приједор за 2017. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-94/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

запошљавање РС, Филијала Приједор у
2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-022-95/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018. године

На
основу члана 39. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 142. Пословника
Скупштине града Приједора ("Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), разматрајући
Информацију о раду ЈУ Завода за запошљавање
РС, Филијала Приједор у 2017. години, Скупштина
града Приједора је на 16. сједници одржаној
дана 18.04.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информацијe о раду ЈУ Завода за
запошљавање РС,
Филијала Приједор у 2017. години
1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о раду ЈУ Завода за

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

113.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 39. Статута
Града Приједор („Службени гласник Града
Приједорa“, број: 12/17) и члана 137 Пословника
Скупштине Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 2/18), Скупштина Града
Приједор на 16. сједници, одржаној 18.04.2018.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о преносу права на непокретностима
без накнаде

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

112.

Број: 6/18

I
ОДОБРАВА СЕ пренос права на
непокретностима, без накнаде, у сврху изградње
бетонске префабриковане трансформаторске
станице (МБТС – „Пећани – 11“ 20/0,4 KV
1x1000KVA
(1x630KVA)
са
подземним
прикључним
20KV
SN
водом),
на
непокретностима означеним као:
Према подацима катастарског операта
непокретности:
- к.п.бр. 853/12, Пећани, Њива 2. класе, у
површини од 79 m2,
уписанa у посједовни лист број 4785/19
К.О. Приједор 1 као посјед ЈП Завод за
изградњу града Приједор.

-

Према подацима земљишне књиге:
к.п.бр. 307/34, Пећани, у површини од 79
m2, уписана у земљишнокњижни уложак
број 9811, К.О. СП Приједор, као државна
својина са правом кориштења на
некретнинама у корист Града Приједора.
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II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна закључи
уговор са ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор,
о преносу права на непокретностима, на
некретнинама прецизираним у тачки I ове
одлуке, без накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.
Број: 01-022-97/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

** *
На основу одредаба члана 20. и 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17) и члана 137
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18), Скупштина Града Приједорa на 16.
сједници, одржаној 18.04.2018. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о преносу права на непокретностима
без накнаде
I
Одобрава
се
пренос
права
на
непокретностима, без накнаде, у сврху изградње
бетонске префабриковане трансформаторске
станице (МБТС – „Пећани – 11“ 20/0,4 KV
1x1000KVA
(1x630KVA)
са
подземним
прикључним
20KV
SN
водом),
на
непокретностима означеним као:

-

Број: 6/18

Према подацима земљишне књиге:
к.п.бр. 307/34, Пећани, у површини од 79
m2, уписана у земљишнокњижни уложак
број 9811, К.О. СП Приједор, као државна
својина са правом кориштења на
некретнинама у корист Града Приједора.

Према подацима катастарског операта
непокретности:
- к.п.бр. 853/12, Пећани, Њива 2. класе, у
површини од 79 m2, К.О. Приједор.

II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна закључи
уговор са ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, о
преносу права на непокретностима, на
некретнинама прецизираним у тачки I ове
одлуке, без накнаде.

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

Број: 01-022-98/18
Приједор,
Датум: 18.04.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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Број: 6/18

САДРЖАЈ
Број акта
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.

59.
60.
61.

62.

63.

64.

65.
66.

67.

Одлука о додјели плакете
Одлука о додјели повеље почасног грађанина
Одлука о додјели награде града
Одлука о додјели награде града
Закључак о утврђивању Нацрта Урбанистичког плана Љубије 2016-2036.година
Одлука о о доношењу Регулационог плана „Бенковац“
Закључак о утврђивању Нацрта Измјене дијела Регулационог плана РЖР Љубија –
“Централна рудишта“на територији града Приједора и општине Оштра Лука
Одлука о приступању изради Регулационог плана „Аеродром 4“
Рјешење о именовању Савјета за израду Регулационог плана „Аеродром 4“
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава удружењима и фондацијама
Одлука о стављању ван снаге Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле средстава за пројекте младих који се финансирају и суфинансирају
средствима буџета Града Приједора
Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора јавних
установа, чији је оснивач Град Приједор
Јавни Конкурс за избор и именовање директора Јавних установа чији је оснивач
Град Приједор
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Марјановић
Здравко
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Гајић Душан
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Радета Сава
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Ђурђевић
Жељко
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма „М-Г“,
с.п. Балтић Љубан
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Балтић",
с.п. Балтић Драган
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма
"Шкундрић", с.п. Шкундрић Милан
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Јањић Драган
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма
"Карајица", с.п. Карајица Наташа
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Јефтић
Александар
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„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Милетић
Божица
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Марјановић
Горан
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Дарда",
с.п. Дарда Миодраг
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора "Расадник
Вучковић", с.п. Вучковић Стојка
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Лазић Мирко
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Фарма "Браћа
Паратушић", с.п. Паратушић Суад
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Радановић
Драгослав
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Милетић
Љиљана
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Лазић Драшко
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Форић Бегија
Одлука о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске, на подручју града Приједора Душан Велаула
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ „Позориште Приједор“
Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Галерија 96 Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора JУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ „Градска апотека “ Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Дјечији вртић „Радост“ Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Спортска дворана „Младост“
Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Туристичке организације града
Приједора
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Позориште Приједор“ Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Галерија 96 Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора JУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад
Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора JЗУ „Градска апотека“ Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор
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„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортска дворана „Младост“
Приједор
Рјешење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације града
Приједора
Закључак о усвајању Извјештајa о спровођењу Акционог плана превенције
кривичних дијела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора
за период 2017.-2021. године
Закључак о усвајању Информацијe о раду ЈУ Народна библиотека „Ћирило и
Методије“ за 2017. годину
Закључак о усвајању Информацијe о раду ЈУ „Музеј Козаре“ Приједор за 2017.
годину
Закључак о усвајању Извјештаја о раду Позориштa „Приједор“ Приједор у 2017.
години
Закључак о усвајању Извјештајa о раду ЈУ „Галерија 96“ Приједор у 2017. години
Закључак о усвајању Извјештајa о раду ЈУ „Центар за приказивање филмова“ у 2017.
години
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању АД „Комуналне услуге“ Приједор у
2017. години
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању АД „Водовод“ Приједор у 2017. години
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању АД „Топлана“ Приједор у 2017. години
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању АД „Градска тржница“ Приједор, у
2017. години
Закључак о усвајању Извјештајa о раду Туристичке организације града Приједора за
2017. годину
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању „Аутотранспорт Приједор“ а.д.
Приједор за 2017. годину
Закључак о усвајању Извјештајa о пословању ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор
за 2017. годину
Закључак о усвајању Извјештајa о раду Агенције за економски развој града
Приједора „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2017. годину
Закључак о усвајању Информацијe о раду Правобранилаштва Републике Српске,
Сједиште замјеника Приједор за 2017. годину
Закључак о усвајању Информацијe о раду ЈУ Завода за запошљавање РС, Филијала
Приједор у 2017. години
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
- Одлука о о преносу права на непокретностима без накнаде
- Одлука о о преносу права на непокретностима без накнаде
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-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65.
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Web adresa: www.prijedorgrad.org

