ГОДИНА XXVII
ЧЕТВРТАК 30.08.2018.

БРОЈ
11.

Web adresa
www.prijedorgrad.org

189.
На основу члана 39. став (2) т. 25) и
37) Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 61. 62. и члана 68. т. б), в)
и г), Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 71/12,
52/14 и 114/17), члана 282. Закона о
тржишту хартија од вриједности („Службени
гласник Републике Српске“, број: 92/06,
34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана
39. став (2) т. 27) Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“, број:
12/17), Скупштина Града Приједора је на
Посебној
сједници
одржаној
дана
29.08.2018.године, донијела
ОДЛУКУ
о давању гаранције Града Приједора
за задужење привредног друштва
„Топлана“ а.д. Приједор емисијом
обвезница
I
Даје се сагласност за издавање
гаранције Града Приједора за задужење
привредног друштва „Топлана“ а.д.
Приједор (у даљем тексту: Друштво)
емисијом обвезница.
Укупна
номинална
вриједност
емисије износи 8.000.000,00 КМ, а гаранција

се издаје у висини номиналног износа
емисије од 4.000.000,00 КМ, увећаног за
припадајаћу камату дефинисану у тачки II
алинеја 5. ове Одлуке.
Средства прибављена путем емисије
обвезница користиће се за оперативно и
финансијско реструктуирање, које укључује
рефинансирање
постојећег
дуга
и
финансирање обавеза насталих ради
реструктуирања и консолидовања Друштва.
II
Друштво емитује обвезнице под
сљедећим условима:







Врста емисије: емисија обвезница
без обавезе објављивања проспекта
упућена
квалификованим
инвеститорима;
Редни број емисије: друга емисија
дугорочних обвезница;
Број, номинална вриједност хартија
од вриједности и укупна вриједност
емисије: до 80.000 обвезница,
номиналне вриједности 100,00 КМ,
укупне номиналне вриједности
емисије до 8.000.000,00 КМ;
Доспијеће: 15 година од дана уписа
емисије у Централни регистар
хартија од вриједности а.д. Бања
Лука;
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Висина камате: 4,50% на годишњем
нивоу;
Начин и рокови исплате главнице и
камате: у току првих шест година (72
ануитета) од дана регистрације
емисије у Централном регистру
хартија од вриједности а.д. Бања
Лука исплаћиваће се само камата
(грејс период), а након тога главница
и
припадајући
дио
камате
исплаћиваће
се
у
једнаким
мјесечним
ануитетима
(108
ануитета) у року од петнаест дана од
дана доспијећа ануитета;
Продајна цијена: 100,00 КМ по
једној обвезници;
Критеријум успјешности емисије:
емисија се сматра успјешном ако, у
року предвиђеном за упис и уплату
буде уписано и уплаћено 100% од
укупног
броја
емитованих
обвезница
Гарант емисије: Град Приједор
Износ гаранције: у висини
номиналног износа емисије од
4.000.000,00 КМ
Град Приједор у својству гаранта ће
издати бјанко мјенице са клаузулом
без протеста уз мјеничну изјаву и
бјанко налоге за пренос средстава
са изјавом Града.

III
Коефицијенти сервисирања дуга Града
Приједора и изјава о непостојању пореског
дуга:
Коефицијент
сервиса дуга
19,23 %
у складу са
(5.888.626/30.628.962*100
ограничењи
=19,23%)
ма из члана
61. на дан
31.07.2018.г
одине без
укључене
гаранције
ЕБРД-а од
7.000.000
Евра и без
укључене
нове

гаранције од
4.000.000
КМ у односу
на остварене
приходе из
2017.године
Коефицијент
сервиса дуга
у складу са
ограничењи
ма из члана
61. на дан
31.07.2018.г
одине са
укљученом
гаранцијом
ЕБРД-а од
7.000.000
Евра и без
укључене
нове
гаранције од
4.000.000
КМ у односу
на остварене
приходе из
2017.године
Коефицијент
сервиса дуга
у складу са
ограничењи
ма из члана
61. на дан
31.07.2018.г
одине без
укључене
гаранције
ЕБРД-а од
7.000.000
Евра и са
укљученом
новом
гаранцијом
од 4.000.000
КМ у односу
на остварене
приходе из
2017.године
Коефицијент
сервиса дуга
у складу са

Број: 11/18

62,06 %
(19.008.986/30.628.962*10
0=62,06%)

22,33 %
(6.839.900/30.628.962*100
=22,33%)

65,17 %
(19.960.260/30.628.962*10
0=65,17%)
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ограничењи
ма из члана
61. на дан
31.07.2018.г
одине са
укљученом
гаранцијом
ЕБРД-а од
7.000.000
Евра и са
укљученом
новом
гаранцијом
од 4.000.000
КМ у односу
на остварене
приходе из
2017.године
Коефицијент
сервисирањ
а дуга по
гаранцијама
на
годишњем
нивоу са
новом
гаранцијом
од 4.000.000
КМ без
гаранције
ЕБРД од
7.000.000
Евра у
2018.години
Коефицијент
сервисирањ
а дуга по
гаранцијама
на
годишњем
нивоу са
новом
гаранцијом
од 4.000.000
КМ без
гаранције
ЕБРД од
7.000.000
Евра у
2018.години
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Изјава којом
се потврђује
да нема
доспјелих а
неизмирени
х обавеза по
основу
пореза и
доприноса:

Број: 11/18

Потврда Пореске управе
РС да Град Приједор нема
доспјелих а неизмирених
обавеза по основу пореза
и доприноса

IV
Обавезује
се
„Топлана“
а.д.
Приједор, да након реализације продаје
обвезница изврши поврат кредита код Нове
банке АД Бањалука за коју је Град Приједор
издао гаранцију („Службени гласник Града
Приједора“, број: 6/17) са преосталим
неизмиреним обавезама.

0,59 %
(180.154/30.628.962*100=
0,59%)

Измирењем неизмирених обавеза
по кредиту „Топлана“ а.д. Приједор код
Нове банке АД Бањалука, Одлука о давању
гаранције за дугорочно кредитно задужење
Града Приједора број: 01-022-35/17 од
19.04.2017. године ставља се ван снаге.
V
Овлашћује се Градоначелник Града
Приједора да потпише све акте неопходне
за реализацију ове Одлуке.
VI
За реализацију ове Одлуке задужују
се Одјељење за финансије Града Приједора.

5,75 %
(1.760.940/30.628.962*100
=5,75%)

VII
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“, а примјењиваће се по добијању
сагласности
Министарства
финансија
Републике Српске.

Број: 01-022-159/18
Приједор,
Датум: 29.08.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
53.
На основу члана 59. став 1. тачка 12)
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и
члана 69. став 1. тачка 14) Статута Града
Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17), Градоначелник
Града Приједор, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне
установе Дјечији вртић „Радост“ Приједор

I
Даје се сагласност на Правилник о
унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста Јавне установе Дјечији вртић
„Радост“ Приједор, број: 264/18 од
29.06.2018.године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 02-12-50/18
Приједор,
Датум, 03.07.2018.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

Број: 11/18

пензионерима, a према Плану утрошка
средстава из буџета града Приједора за
помоћ пензионерима у 2018.години.
II
Планом буџета за 2018.годину
планирана су средства у износу од
220.000,00 КМ, учешће у финансирању
Удружења пензионера града Приједор.
Укупно одобрена средства по овој одлуци
износе 32.500,00 КМ, а у складу са Планом
утрошка новчаних средстава из Буџета града
Приједора за помоћ пензионерима у
2018.години и биће уплаћена на жиро рачун
Удружења пензионера града Приједор,
број: 5520210002078229, отворен код Hipo
Alpe Adria Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење за финансије града Приједора.

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

Број: 02- 40-276-2/18
Приједор,
Датум, 10.08.2018.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

54.

55.

На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), и члана 89.
Статута града Приједора ("Службени гласник
града
Приједора",
број:
12/17),
Градоначелник Приједора, доноси

На основу члана 82. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члана 89.
Статута града Приједора ("Службени гласник
града
Приједора",
број:
12/17),
Градоначелник Приједора, доноси

ОДЛУКУ

ОДЛУКУ

I
Одобравају се новчана средства у
износу од 32.500,00 КМ Удружењу
пензионера града Приједор на име помоћи

1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ
„Козарски
вјесник“
Приједор
за
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суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2018. години, како слиједи:
- износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник,
а
- износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.

2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора, са
позиције број 18, потрошачка јединица
00740123, економски код 415200 – Грантови
у земљи -Учешће у финансирању јавних
медија, на жиро рачун број: 562-00700002639-92, отворен код НЛБ Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.

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

Број: 02-40-2267/18
Приједор,
Датум, 28.08.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

190.
ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар заједница етажних власника
стамбених зграда („Службени гласник
Републике Српске“, број: 74/03) Одјељење
за саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско- стамбене
послове Градске управе Приједор објављује
ОГЛАС
Код Одјељења за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско- стамбене послове Градске
управе Приједор извршен је упис Заједница
етажних власника стамбених зграда у:

Број: 11/18

*Одјељење за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско- стамбене послове Градске
управе Приједор, на основу рјешења број:
08-372-102/18
од
02.07.2018.године,
извршило је у регистру заједница етажних
власника зграда у регистрарском листу број:
98/05, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
УЛАЗОМ ЗГРАДЕ Б-1, УЛАЗ 1, Приједор и то
како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са
даном овог уписа је Малојловић Зоран
умјесто ранијег Панић Јована.
______________________________________
*Одјељење за стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372101/18 од 02.07.2018.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника зграда
у регистрарском листу број: 279/18, УПИС
оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Љубија, Улица Драге Лукића број:
32а.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Љубија, Улица
Драге Лукића број: 32а.
ОСНИВАЧИ: 6 етажни власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ 70320- управљање дијелом
зграде-улазом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања дијела зграде-улаза.
ЗАСТУПА: Грбић Милан, предсједник
скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
______________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско- стамбене послове Градске
управе Приједор, на основу рјешења број:
08-372-104/18 од 03.07.2018. године,
извршило је у регистру заједница етажних
власника зграда у регистрарском листу број:
129/05, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Пећани Ц-4, улаз број:
VII, и то како слиједи:
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Нови законски заступник заједнице са
даном овог уписа је Едиб Мујанић умјесто
ранијег Ковиљке Катарџић.
______________________________________
*Одјељење за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и
имовинско- стамбене послове Градске
управе Приједор, на основу рјешења број:
08-372-105/18 од 03.07.2018. године,
извршило је у регистру заједница етажних
власника зграда у регистрарском листу број:
275/17, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ У УЛИЦИ КРАЉА
АЛЕКСАНДРА БР. 34, УЛАЗ Е, Приједор,
Краља Александра 34, улаз Е и то како
слиједи:
Нови законски заступник заједнице са
даном овог уписа је Рајко Батиница умјесто
ранијег Радована Крејића.

Број: 11/18

*Одјељење за стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372107/18 од 03.07.2018.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника зграда
у регистрарском листу број: 280/18, УПИС
оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Козарска бб.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул.
Козарска бб.
ОСНИВАЧИ: 7 етажни власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ 70320- управљање дијелом
зграде-улазом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања дијела зграде-улаза.
ЗАСТУПА: Ђаковић Дијана, предсједник
скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.

САДРЖАЈ
Број акта

189.

53.
54.
55.

Одлука о давању гаранције Града Приједора за задужење привредног друштва
„Топлана“ а.д. Приједор емисијом обвезница
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Одлука о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста Јавне установе Дјечији вртић „Радост“ Приједор
Одлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор
Одлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор

190. ОГЛАСНИ ДИО

Страна

701.
704.
704.
704.
704.
705.

-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

