ГОДИНА XXIX
СРИЈЕДА 29.04.2020.
20.
На основу члана 35. Закона о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12,
58/19 и „Службени гласник Босне и Херцеговине
број 16/20 - одлука УС), члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута
Града
Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број 12/17), и члана 137. Пословника
Скупштине Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“ број 2/18 и 2/20) Скупштина
Града Приједора на 8. посебној сједници одржаној
28.04.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма кориштења средстава од
наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у
својини Републике
Члан 1.
Доноси се Одлука о усвајаљу Програма кориштења
средстава од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и
закупнине за
пољопривредно земљиште у својини Републике.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм кориштења
средстава од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и
закупнине за
пољопривредно земљиште у својини Републике

БРОЈ
5.

Web adresa
www.prijedorgrad.org
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан након објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-24/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

ПРОГРАМ
кориштења средстава од наплаћене накнаде по
основу промјене намјене пољопривредног
земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине
за пољопривредно земљиште у својини Републике
1. УВОД
Пољопривредно земљиште је природно
богатство, добро од општег интереса, средство за
производњу и објекат рада, настало природним
путем, па су и заштита и уређење пољопривредног
земљишта, као природног богатства, послови од
општег интереса.
Чланом
35.
став
1.
Закона
о
пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Српске“, број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и
58/19), прописано је да се накнада по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе усмјерава, у односу 30 %
у буџет Републике Српске, а 70 % у буџет општине
на чијем се подручју налази земљиште.
Чланом 56. наведеног Закона прописано је
да се пољопривредно земљиште у својини
Републике може дати у закуп физичком и правном
лицу у сврху обављања пољопривредне
производње, а чланом 62. утврђено је да се
средства остварена од закупнине на земљиште у
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својини Републике уплаћују у односу 50 % на рачун
буџета Републике и 50 % на рачун буџета јединица
локалне самоуправе на чијем се подручју налази
пољопривредно земљиште.
Члан 35. став 2. Закона о пољопривредном
земљишту прописује да се средства од наплаћене
накнаде
по
основу
промјене
намјене
пољопривредног земљишта, средстава закупнине
и концесионе накнаде за кориштење земљишта у
својини Републике, која су приход буџета јединице
локалне самоуправе користе за сљедеће намјене:
а) израду Основа општине;
б) оспособљавање и уређење пољопривредних
земљишта која су деградирана, запуштена, која су
лошијег квалитета или су неплодна;
в) поправку и побољшање плодности земљишта;
г) спровођење противерозионих мјера и
мелиорације пољопривредног земљишта слабијег
квалитета и
д) провођење поступка комасације и за
спровођење поступка додјеле пољопривредног
земљишта у својини Републике у закуп.
Укупан
износ
расположивих/нереализованих
буџетских
средстава од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у
непољопривредне сврхе и
закупнине за
пољопривредно земљиште у својини Републике
Српске износи 321.446,00 КМ. Средства су
прикупљена у периоду од 01.01.2017- до
31.12.2019.година.
Због проглашеног ванредног стања на
нивоу Републике Српске изазваног вирусом
корона, сва наведена средства ће бити утрошена
за рефундирање набавке минералног ђубрива за
прољетну сјетву (ратарских и повртних култура)
на територији града Приједора.
Предложени Програм је у складу са члан
35. став 2. тачка в) Закона о пољопривредном
земљишту и Закључком Градског штаба за
ванредне ситуације број:
02-сл-18-2/20 од
01.04.2020. године.
У сврху ублажавања последица насталих у
пољопривредној
производњи,
изазваног
вирусом корона, биће израђен и Програм
„Суфинансирање прољетне сјетве на подручју
града Приједора у 2020. години“.
2. ОПИС ПРОГРАМА
Програм
кориштења
средстава
од
наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у

Број: 4/20

својини Републике (у даљем дијелу текста:
Програм), подразумијева поправку и побољшање
плодности земљишта, а уједно и пружање
подршке
становницима
Приједора,
произвођачима ратарских и/или повртних култура,
са
циљем
успостављања
прехрамбене
безбједности на подручју града.
Циљнe групe Програма су физичка лица,
регистрована
пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица која се баве
производњом ратарских и/или повртних култура
на подручју града Приједора.
Право на поврат средства по овом
Програму имају подносиоци пријава, који су у
текућој години, а до 15.05.2020. године извршили
улагања у набавку минералног ђубрива, у износу
од најмање 200,00КМ, за сјетву ратарских и/или
повртних култура, на минималној површини од
0,5ха обрадивог пољопривредног земљишта.
Програм предвиђа поврат средстава у
висини до 50% од висине износа рачуна купљеног
минералног ђубрива, намјењеног прољетној сјетви
ратарских и/или повртних култура у 2020. години.
Максимални износ средства који може
остварити подносилац пријаве, по овом Програму
и Програму „Суфинансирање прољетне сјетве на
подручју града Приједора у 2020. години“, за
текућу годину износи:
1. за физичка лица........................ 500,00 КМ
2. за регистрована пољопривредна
газдинства.........................................750,00 КМ и
3.
за
предузетнике
и
правна
лица..................................................1.500,00 КМ.
Крајњи рок за подношење пријава за
учешће у Програму је 15.05.2020. године.
Образац пријаве је доступан на Инфо пулту
Града Приједора и веб страници Града Приједора.
Уз пријаву се прилаже документација прописана
Јавним позивом, а непотпуне и неблаговремено
поднесене пријаве неће се узети у разматрање.
По истеку рока за пријем пријава, комисија
именована од стране градоначелника анализираће
пријаве и провјераваће испуњеност услова
Програма, и у складу са расположивим средствима
одредити износ средстава за сваког појединачног
подносиоца пријаве. Након тога ће сачинити
Извјештај са коначном листом корисника, и исти
доставити на сагласност градоночелнику. По
добијеној сагласности, Комисија ће проводити
завршне активности на реализацији Програма.
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Исплата средстава ће се вршити директним
плаћањем на текуће или жиро рачуне подносиоца
пријава.
Пријаву у име једног домаћинства подноси
само један његов члан. Право на одобравање
средстава може остварити само један члан, у
оквиру једног домаћинства.

3. ОПИС АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
За реализацију овог Програма предвиђене
су следеће активности:
-

израда Програма;
добијање сагласности од Скупштине Града
Приједора;
објављивање Јавног позива;
именовање Комисије;
пријава корисника;
утврђивање испуњености услова;
израда извјештаја са коначном листом
корисника;
уплата средстава корисницима.

4. САДРЖАЈ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Након
добијања
сагласности
за
реализацију Програма, покреће се Јавни позив,
који прецизира:
- предмет и намјену позива;
- услове и начине за додјелу средстава;
- неопходну документацију;
- рок за достављање пријава.
Јавни позив се објављује у недјељнику
„Козарски вјесник“, на огласној табли Одјељења за
привреду и пољопривреду и web страници Града
Приједора.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ И
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Општи услови које подносиоци пријава за
учешће у Програму, треба да испуне су следећи:
- да обављају производњу ратарских и/или
повртних култура на територији града
Приједора на минималној површини
обрадивог пољопривредног земљишта од
0,5ха;
- да
су
посједници
или
закупци
пољопривредног земљишта на територији
града Приједора, минималне површине

-

Број: 4/20

обрадивог пољопривредног земљишта од
0,5ха;
да су извршили набавку минералног
ђубрива у текућој години, а до 15.05.2020.
године, у износу од најмање 200,00КМ.

Посебни услови које подносиоци пријава за
учешће у Програму, треба да испуне су следећи:
- да имају регистровано пољопривредно
газдинство у АПИФ-у, у текућој години;
- да имају регистровану пољопривредну
дјелатности.
За остваривање права на новчана средства
по овом основу, уз пријаву је неопходно
приложити следећу општу документацију:
- доказ о извршеној набавци минералног
ђубрива - оригинални фискални рачун, у
износу од најмање 200,00КМ;
- копију картице текућег/жиро рачуна;
Поред опште документације, физичка лица,
регистрована
пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица подносе следећу
посебну документацију:
1. Физичка лица
- копија посједовног листа или уговора о
закупу
пољопривредног
земљишта
закљученог прије расписивања Јавног
позива, минималне површине обрадивог
пољопривредног земљишта од 0,5ха;
2. Пољопривредна газдинства
- потврду о регистрацији пољопривредног
газдинства, из текуће године – АПИФ;
3. Предузетници или правна лица
- потврду о регистрацији пољопривредног
газдинства, из текуће године – АПИФ;
- копију рјешења о регистрованој
пољопривредној дјелатности.

6. ИМЛЕМЕНТАЦИЈА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Имплементацију и извјештавање о
реализацији Програма проводе Одјељење за
привреду и пољопривреду и Одјељење за
финансије.
Контролу над реализацијом Програма,
осим Одсјека за пољопривреду, у складу са
чланом 46. Закона о пољопривреди („Службени
гласник Републике Српске“, број 70/06, 20/07,
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86/07 и 71/09) вршиће Одсјек за инспекцијске
послове Града Приједора.
Уколико приликом инспекцијске контроле
инспектор утврди да корисник средстава нема
засновану призводњу од минимално 0,5ха
ратарских и/или повртних култура на територији
града Приједора у складу са приложеном
документацијом, наложиће поврат додјељених
средстава у потпуности.
7. ЗАКЉУЧАК
Правни основ за реализацију Програма
регулисан је Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) а
предвиђене активности представљају наставак
рада на поправци квалитета пољопривредног
земљишта на подручју града Приједора.
Осим правног основа, Програмом се до
одређене мјере желе ублажити посљедице
изазване корона вирусом на подручју града
Приједора, кроз повећање сјетвених површина,
стварање тржишних вишкова и обезбјеђење
резерви хране.
Све активности на овом Програму,
проводиће Одсјек за пољопривреду, који ће на
крају године сачинити Извјештај о реализацији
Програма.

Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

21.
На основу члана 39. став 2. тачка 37 и члана
82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 42 и члан 93.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17), у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања за територију
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/20), а у вези са чланом 109. Устава
Републике Српске, Скупштина града Приједора је
на 8. Посебној сједници, одржаној дана 28.04.2020.
године донијела

Број: 4/20
ЗАКЉУЧАК

1. Скупштина града Приједора утврђује да
постоје нарочито оправдани разлози да
Одлуку о усвајању Програма кориштења
средстава од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта
у непољопривредне сврхе и закупнине за
пољопривредно
земљиште
у
својини
Републике ступи на снагу наредног дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику града Приједора“.
Број: 01-022-25/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

22.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“ број 12/17), и члана 137. Пословника
Скупштине Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“ број 2/18 и 2/20) Скупштина
Града Приједора на 8. посебној сједници одржаној
28.04.2020. године, донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програмa „Суфинансирање прољетне
сјетве на подручју града Приједора у 2020.
години“
Члан 1.
Доноси се Одлука о усвајању Програма
„Суфинансирање прољетне сјетве на подручју
града Приједора у 2020. години“.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
„Суфинансирање прољетне сјетве на подручју
града Приједора у 2020. години“.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан након објављивања
у „Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-26/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

ПРОГРАМ
„Суфинансирање прољетне сјетве на подручју
града Приједора у 2020. години“

1. УВОД
У сврху ублажавања последица насталих у
пољопривредној производњи изазваних вирусом
корона, предлаже се Програм „Суфинансирање
прољетне сјетве на подручју града Приједора у
2020. години“. Предложени Програм је у складу са
Закључком Градског штаба за ванредне ситуације
број:02-сл-18-2/20 од 01.04.2020. године.
Буџет Програма износи 180.000,00 КМ, а
средства ће се обезбједити са ЕК 414100, БП 199 –
Подстицај и развој у пољопривредној производњи.
Сва наведена средства ће се користити за
рефундирање набавке сјемена ратарских и/или
повртних култура на подручју града Приједора, у
2020. години.
Оправданост овог Програма произилази из
намјере Градске управе Приједор да допринесе
развоју ратарске и повртларске производње, кроз
стварање повољнијих услова за одрживу
пољопривредну производњу.
Такође, у сврху ублажавања последица
насталих
у
пољопривредној
производњи
изазваних вирусом корона, биће израђен и
„Програм кориштења средстава од наплаћене
накнаде
по
основу
промјене
намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у
својини Републике“, којим је предвиђена
рефундација улагања у минерална ђубрива за
прољетну сјетву ратарских и/или повртних култура,
на подручју града Приједора, у 2020. години.

Број: 4/20

2. ОПИС ПРОГРАМА
Програм „Суфинансирање прољетне сјетве
на подручју града Приједора у 2020. години“ (у
даљем дијелу текста: Програм), подразумјева
пружање подршке становницима Приједора, који
су опредјељени за обављање или повећање обима
ратарске и повртларске производње, са циљем
успостављања прехрамбене безбједности на
подручју града.
Циљне групе Програма су физичка лица,
регистрована
пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица која се баве
производњом ратарских и/или повртних култура
пољопривредном производњом на подручју града
Приједора.
Право на поврат средства по овом
Програму имају подносиоци пријава, који су у
текућој години, а до 15.05.2020. године извршили
улагања у набавку сјемена ратарских и/или
повртних култура, у износу од најмање 100,00КМ,
на минималној површини од 0,5ха за производњу
ратарских и/или 0,1ха за производњу повртних
култура.
Програм предвиђа поврат средстава у
висини до 50% од висине износа рачуна купљеног
сјемена, намјењеног прољетној сјетви ратарских
и/или повртних култура у 2020. години.
Максимални износ средства који може
остварити подносилац пријаве, по овом Програму
и Програму „Програм кориштења средстава од
наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне
сврхе и закупнине за пољопривредно земљиште у
својини Републике“, за текућу годину износи:
1. за физичка лица....................... 500,00 КМ
2. за регистрована пољопривредна
газдинства.........................................750,00 КМ и
3.
за
предузетнике
и
правна
лица..................................................1.500,00 КМ.
Крајњи рок за подношење пријава за
учешће у Програму је 15.05.2020. године.
Образац пријаве је доступан на Инфо пулту
Града Приједора и веб страници Града Приједора.
Уз пријаву се прилаже документација прописана
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Јавним позивом, а непотпуне и неблаговремено
поднесене пријаве неће се узети у разматрање.
По истеку рока за пријем пријава, комисија
именована од стране градоначелника анализираће
пријаве и провјераваће испуњеност услова
Програма, и у складу са расположивим средствима
одредити износ средстава за сваког појединачног
подносиоца пријаве. Након тога ће сачинити
Извјештај са коначном листом корисника, и исти
доставити на сагласност градоночелнику. По
добијеној сагласности, Комисија ће проводити
завршне активности на реализацији Програма.
Исплата средстава ће се вршити директним
плаћањем на текуће или жиро рачуне подносиоца
пријава.
Пријаву у име једног домаћинства подноси
само један његов члан. Право на одобравање
средстава може остварити само један члан, у
оквиру једног домаћинства.
3. ОПИС АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПРОГРАМА
За реализацију овог Програма предвиђене
су следеће активности:
-

израда Програма;
добијање сагласности од Скупштине Града
Приједора;
објављивање Јавног позива;
именовање Комисије;
пријава корисника;
утврђивање испуњености услова;
израда извјештаја са коначном листом
корисника;
уплата средстава корисницима.

привреду и пољопривреду и web страници Града
Приједора.

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
Општи услови које подносиоци пријава за
учешће у Програму, треба да испуне су следећи:
-

-

-

-

предмет и намјену позива;
услове и начине за додјелу средстава;
неопходну документацију;
рок за достављање пријава.

Јавни позив се објављује у недјељнику
„Козарски вјесник“, на огласној табли Одјељења за

да обављају производњу ратарских и/или
повртних култура на територији града
Приједора на минималној површини
обрадивог пољопривредног земљишта од
0,5ха за производњу ратарских и/или 0,1ха
за производњу повртних култура;
да
су
посједници
или
закупци
пољопривредног земљишта на територији
града Приједора, минималне површине
обрадивог пољопривредног земљишта од
0,5ха за производњу ратарских и/или 0,1ха
за производњу повртних култура;
да су извршили набавку сјемена ратарских
и/или повртних култура у текућој години, а
до 15.05.2020. године, у износу од најмање
100,00КМ.

Посебни услови које подносиоци пријава за
учешће у Програму, треба да испуне су следећи:
-

да имају регистровано пољопривредно
газдинство у АПИФ-у, у текућој години;
да имају регистровану пољопривредну
дјелатност.

За остваривање права на новчана средства
по овом основу, уз пријаву је неопходно
приложити следећу општу документацију:
-

4. САДРЖАЈ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ЈАВНОГ
ПОЗИВА
Након
добијања
сагласности
за
реализацију Програма, покреће се Јавни позив,
који прецизира:

Број: 4/20

-

доказ о извршеној набавци сјемена
ратарских и/или повртних култура оригинални фискални рачун, у износу од
најмање 100,00КМ;
копију картице текућег/жиро рачуна.

Поред опште документације, физичка лица,
регистрована
пољопривредна
газдинства,
предузетници или правна лица подносе следећу
посебну документацију:
1. Физичка лица
- копија посједовног листа или уговора о
закупу
пољопривредног
земљишта
закљученог прије расписивања Јавног
позива, минималне површине обрадивог
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пољопривредног земљишта од 0,5ха за
производњу ратарских и/или 0,1ха за
производњу повртних култура;
2. Пољопривредна газдинства
- потврду о регистрацији пољопривредног
газдинства, из текуће године – АПИФ;
3. Предузетници или правна лица
- потврду о регистрацији пољопривредног
газдинства, из текуће године – АПИФ;
- копију рјешења о регистрованој
пољопривредној дјелатности.

Број: 4/20

стварање тржишних вишкова и обезбјеђење
резерви хране.
Све активности на овом Програму,
проводиће Одсјек за пољопривреду, који ће на
крају године сачинити Извјештај о реализацији
Програма.
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

23.
6. ИМЛЕМЕНТАЦИЈА И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Имплементацију и извјештавање о
реализацији Програма проводе Одјељење за
привреду и пољопривреду и Одјељење за
финансије.
Контролу над реализацијом Програма,
осим Одсјека за пољопривреду, у складу са
чланом 46. Закона о пољопривреди („Службени
гласник Републике Српске“, број 70/06, 20/07,
86/07 и 71/09) вршиће Одсјек за инспекцијске
послове Града Приједора.

На основу члана 39. став 2. тачка 37 и члана
82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 42 и члан 93.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17), у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања за територију
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/20), а у вези са чланом 109. Устава
Републике Српске, Скупштина града Приједора је
на 8. Посебној сједници, одржаној дана 28.04.2020.
године донијела
ЗАКЉУЧАК

Уколико приликом инспекцијске контроле
инспектор утврди да корисник средстава нема
засновану призводњу од минимално 0,5ха
ратарских и/или 0,1ха повртних култура на
територији
града Приједора у складу са
приложеном документацијом, наложиће поврат
додјељених средстава у потпуности.
7. ЗАКЉУЧАК
Правни основ за реализацију Програма
регулисан је Законом о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
број 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19) а
предвиђене активности представљају наставак
рада на поправци квалитета пољопривредног
земљишта на подручју града Приједора.

Осим правног основа, Програмом се до
одређене мјере желе ублажити посљедице
изазване корона вирусом на подручју града
Приједора, кроз повећање сјетвених површина,

1. Скупштина града Приједора утврђује да
постоје нарочито оправдани разлози да
Одлука
о
усвајању
Програма
„Суфинансирање прољетне сјетве на
подручју града Приједора у 2020. години“
ступи на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-27/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

24.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. Статута
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Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 2/17) члана 137. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Пријeдора“, број: 2/18 и 2/20, Скупштина
Града Приједора на 8. посебној сједници одржаној
28.04.2020. године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Програма ублажавања посљедица
изазваних корона вирусом код пословних
субјеката на подручју града Приједора у току 2020.
године
Члан 1.
Доноси се Одлука о усвајању Програма
ублажавања посљедица изазваних корона
вирусом код пословних субјеката на подручју града
Приједора у току 2020. године.

Број: 4/20

Градски штаб за ванредне ситуације је донио низ
закључака којима се забрањује и/или ограничава
рад одређених објеката/субјеката, односно
препорука, обавеза и наредби (Закључак број: 02сл-3/20 од 16.03.2020. године, 02-сл-3/20-допуна
од 16.03.2020. године, 02-сл-3/20 од 18.03.2020.
године, 02-сл-8/20 од 19.03.2020. године, 02-сл9/20 од 20.03.2020. године, 02.сл-10 од 22.03.2020.
године, 02-сл-16/20 од 30.03.2020. године, 02-сл17/20 од 31.03.2020. године, 02-сл-18-1/20 од
01.04.2020. године, 02-сл-26/20 од 13.04.2020.
године и 02-сл-27/20 од 14.04.2020. године).
Републички штаб за ванредне ситуације је такођер
донио закључке којима се забрањује и/или
ограничава рад одређених објеката/субјеката,
односно препоруке, обавезе и наредбе (Закључак
број: 01-3/20 од 17.03.2020. године, 11-2/20 од
30.03.2020. године и 20-5/20 од 13.04.2020.
године).

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
ублажавања посљедица изазваних корона
вирусом код пословних субјеката на подручју града
Приједора у току 2020. године.

Имајући у виду развој ситуације око сузбијања
ширења корона вируса, односно проглашења
ванредне ситуације на подручју града Приједора,
несумњиво је да економија трпи огромну штету.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу дан након
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Одговарајући на потребе пословних субјеката и
грађана, Град Приједор је израдио пакет
интервентних мјера за ублажавање негативних
посљедица код пословних субјеката.

Број: 01-022-28/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

ПРОГРАМ
ублажавања посљедица изазваних корона
вирусом код пословних субјеката
на подручју града Приједора у току 2020. године

ОПИС ПРОГРАМА
Због присутне опасности од појаве и ширења новог
корона вируса, Градски штаб за ванредне
ситуације Града Приједора је дана 16.03.2020.
године прогласио ванредну ситуацију на
територији града Приједора.
У циљу провођења ванредних мјера за спречавање
и сузбијање заразних болести, те спашавања
становништва на територији града Приједора,

Програм за ублажавање посљедица изазваних
корона вирусом код пословних субјеката на
подручју града Приједора у току 2020. године (у
даљем тексту: Програм), представља први програм
помоћи пословним субјектима на територији града
Приједора током забране рада.
Циљна група Програма су пословни субјекти,
којима је био забрањен рад или обављање
дјелатности актима Републичког штаба за
ванредне ситуације и Граског штаба за ванредне
ситуације Града Приједора, према регистрованој
претежној дјелатности.
БУЏЕТ ПРОГРАМА
Укупан буџет Програма износи 200.000,00 КМ, а
финансираће се са буџета Одјељења за привреду и
пољопривреду, у оквиру потрошачке јединице:
Средства за развојне пројекте и подстицај
запошљавању, број позиције 188 – Средства за
развој
привредних
субјеката
(подршка
предузетништву-женском
предузетништву
и
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подстицање

новог

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОГРАМУ
Општи услови које подносиоц пријаве (пословни
субјекат) за учешће у Програму треба да испуни су
следећи:
- Да им је сједиште на територији града
Приједора;
- Да му је забрањен рад или обављање
дјелатностима актима Републичког штаба
за ванредне ситуације и Граског штаба за
ванредне ситуације Града Приједора, у
складу са регистрованом претежном
дјелатношћу;
Разврставање дјелатности корисника субвенције
вршиће се према Уредби о класификацији
дјелатности Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 8/14) и Уредби о
предузетничким
дјелатностима
(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 25/15 и 116/18).
Коначан списак дјелатности и врсте пословних
субјеката на које се примјењује овај Програм,
припремиће
Одјељење
за
привреду
и
пољопривреду, а биће објављен на званичној
интернет страници Града Приједор.
Мјера 1: Субвенција за плаћање комуналне таксе
за истицање пословног имена правног лица или
предузетника на пословним просторијама
Комуналне таксе су дефинисане Законом о
комуналним
таксама
(Службени
гласник
Републике Српске број: 4/12), а висина је
дефинисана Одлуком о комуналним таксама Града
Приједора („Службени гласник Града Приједор“,
број: 5/12 и 1/14).
Обвезници комуналне таксе за истицање
пословног имена правног лица или предузетника
на просторијама су правна лица или предузетници
који обављају дјелатност на основу одобрења
надлежног органа и који су корисници права,
предмета и услуга за чије је коришћење прописано
плаћање таксе.
Право на додјелу субвенције за плаћање
комуналне таксе за истицање пословног имена
правног лица или предузетника на просторијама,
имају пословни субјекти којима је био забрањен
рад
или
обављање
дјелатности
актима

Број: 4/20

Републичког штаба за ванредне ситуације и
Градског штаба за ванредне ситуације Града
Приједора, према регистрованој претежној
дјелатности, и то до 100% износа одговарајућег
дијела комуналне таксе за мјесеце када им је био
забрањен рад.

Мјера 2: Субвенција/ослобађање плаћања
комуналне таксе за кориштење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе (комуналне такса за коришћење
простора на јавним површинама)
Заузимање јавних површина на подручју града
Приједора, врши се на основу Одлуке о
комуналном реду-пречишћен текст („Службени
гласник Града Приједор“, број: 5/07 и 5/10), а
висина накнаде је дефинисана Одлуком о
комуналним таксама Града Приједора („Службени
гласник Града Приједор“, број: 5/12 и 1/14).
Право на додјелу субвенције/ослобађања плаћања
комуналне таксе за кориштење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у
пословне сврхе (комуналне такса за коришћење
простора на јавним површинама – за постављање
љетних башти испред угоститељских објеката и за
привремено коришћење јавне површине за
постављање монтажно-демонтажних и других
пословних објеката привременог карактера и
киоска на јавној површини), имају пословни
субјекти којима је био забрањен рад или
обављање дјелатности актима Републичког штаба
за ванредне ситуације и Градског штаба за
ванредне ситуације Града Приједора, према
регистрованој претежној дјелатности, и то до 100%
износа одговарајућег дијела комуналне таксе,
сразмјерно времену када им је био забрањен рад.
Ослобађање плаћања ће се вршити на основу
Одлуке за ослобађање плаћања закупнине за
кориштење пословних простора у власништву
Града Приједор и ослобађање комуналних такса за
кориштење простора на јавним површинама.

Мјера 3: Субвенција/ослобађање плаћања
закупнине пословних простора који су у
власништву Града Приједора
Одговарајући на потребе пословних субјеката и
грађана, односно као би се ублажили негативне
посљедице код пословних субјеката, усљед кризе
изазване
корона
вирусом,
право
на
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субвенцију/ослобађање
плаћања
закупнине
пословних простора који су у власништву Града
Приједора имају пословни субјекти којима је био
забрањен рад или обављање дјелатности актима
Републичког штаба за ванредне ситуације и
Градског штаба за ванредне ситуације Града
Приједора, према регистрованој претежној
дјелатности, сразмјерно времену током којег им је
био забрањен рад.
Ослобађање плаћања ће се вршити на основу
Одлуке за ослобађање плаћања закупнине за
кориштење пословних простора у власништву
Града Приједор и ослобађање комуналних такса за
кориштење простора на јавним површинама.
Мјера 4: Субвенција за покривање трошкова
рачуна од општег економског интераса
Одговарајући на потребе пословних субјеката и
грађана, односно као би се ублажили негативне
посљедице код пословних субјеката, усљед кризе
изазване корона вирусом, право на субвенцију за
покривање трошкова рачуна од општег економског
интереса, и то: Водовод а.д. Приједор, Комуналне
услуге а.д. Приједор и Топлана а.д. Приједор имају
пословни субјекти којима је био забрањен рад или
обављање дјелатности актима Републичког штаба
за ванредне ситуације и Градског штаба за
ванредне ситуације Града Приједора, према
регистрованој претежној дјелатности, и то до 100%
износа рачуна за извршене/испоручене услуге за
мјесеце март, април и мај 2020. године.
АКТИВНОСТИ/ПРОЦЕДУРЕ
ПРОГРАМА

НА

ПРОВОЂЕЊУ

Реализација Програма подразумијева спровођење
сљедећих активности:
- Именовање Комисије за реализацију
Програма, од стране Градоначелника;
- Покретање Јавног позива за додјелу
субвенција/ослобађања плаћања обавезе;
- Спровођење комисијских активности и
- Додјела субвенција корисницима, односно
доношење Рјешења о ослобађању.
Градоначелник доноси Рјешење којим се именује
Комисија за реализацију Програма (у даљем
тексту: Комисија), чији је задатак израда и
провођење активности на реализацији Програма.
За додјелу субвенција/ослобађања плаћања по
овом Програму, објавиће се јавни позив у
недјељнику „Козарски вјесник“, на огласној табли
Одјељења за привреду и пољопривреду и

Број: 4/20

интернет страници Града Приједора, који ће бити
отворен до 30.06.2020. године. Јавним позивом
дефинисаће се начин исплате, односно
коришћења субвенције/ослобађања плаћања.
Пријаве са пратећом документацијом се подносе у
шалтер сали Градске управе Приједор, у складу са
јавним позивом.
Образац пријаве је доступан на Инфо пулту Града
Приједора и интернет страници Града Приједора.
Уз пријаву, неопходно је да привредна друштва
приложе и Обавјештење о разврставању јединица
разврставања по дјелатностима (копију), које
издаје АПИФ. За самосталне предузетнике
утврдиће се претежна дјелатност увидом у
службене
евиденције,
односно
Регистар
предузетника Града Приједор.
Комисија провјерава пристигле пријаве и утврђује
испуњеност услова Програма. Уколико су
испуњени
услови
за
додјелу
субвенције/ослобађања плаћања, Комисија за
реализацију Програма ће на крају сваког мјесеца за
захтјеве поднесене у претходном мјесецу за
додјелу субвенције/ослобађања плаћања по свакој
мјери, Градоначелнику поднијети извјештај о
реализацији Програма.
Градоначелник, на приједлог Комисије, на крају
сваког мјесеца, за захтјеве поднесене у
претходном мјесецу, у складу са расположивим
средствима овог Програма, доноси Одлуку о
додјели субвенције, којом ће се дефинисати износ
одобрене субвенције по пословном субјекту, а
Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене
послове ће донијети одговарајуће Рјешење за
ослобађање плаћања.
НАДЗОР И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
Имплементацију и извјештавање о реализацији
Програма ублажавања посљедица изазваних
корона вирусом код пословних субјеката на
подручју града Приједора у току 2020. године.
проводе Одјељење за привреду и пољопривреду,
Одјељење за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене
послове и Одјељење за финансије.

Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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25.
На основу члана 39. став 2. тачка 37 и члана
82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 42 и члан 93.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17), у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања за територију
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/20), а у вези са чланом 109. Устава
Републике Српске, Скупштина града Приједора је
на 8. Посебној сједници, одржаној дана 28.04.2020.
године донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина града Приједора утврђује да
постоје нарочито оправдани разлози да
Одлука о усвајању Програма ублажавања
посљедица изазваних корона вирусом код
пословних субјеката на подручју града
Приједора у току 2020. године ступи на
снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику града Приједора“.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-29/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

26.
На основу члана 39. став 2. тачке 12. 13. и
37. и члана 82. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2.
тачке 12. 13. и 37. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, брoj: 12/17),
а у вези са чланом 22. став 1. тачка а), подтачка 8.
Закона о заштити и спасавњу људи у ванредним
ситуацијама („Службени гласник
Републике
Српске“, брoj: 121/16 и 46/17), у складу са Одлуком
о проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 25/20) и Одлуком о проглашењу

Број: 4/20

ванредног стања на територији Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, брoj:
31/20), Скупштина Града Приједoра је на 8.
посебној сједници одржаној дана 28.04.2020.
године донијела:
ОДЛУКУ
о ослобађању плаћања закупнине за кориштење
пословних простора у власништву Града Приједор
и ослобађање комуналних такси за кориштење
простора на јавним површинама
I
1. Због
проглашења
ванредног
стања
узрокованог корона вирусом (COVID-19)
ослобађају се плаћања закупнине закупци
којима је примјеном Закључака Градског
штаба за ванредне ситуације (Закључак број:
02-сл-3/20 од 16.03.2020. године, 02-сл-3/20,
допуна од 16.03.2020. године, 02-сл-3/20 од
18.03.2020. године, 02-сл-8/20 од 19.03.2020.
године, 02-сл-9/20 од 20.03.2020. године, 02сл-10/20 од 22.03.2020. године, 02-сл-16/20
од 30.03.2020. године, 02-сл-17/20 од
31.03.2020. године, 02-сл-18-1/20 од
01.04.2020.
године,
02-сл-26/20
од
13.04.2020. године и 02-сл-27/20 од
14.04.2020. године) забрањен рад или
ограничено радно вријеме и то:
-закупци пословних простора који имају
закључен уговор о закупу пословног
простора са Градом Приједор којима је горе
наведеним
закључцима забрањен рад,
ослобађају се
плаћања
закупнине
сразмјерно времену током којег им је био
забрањен рад;
- пословни субјекти обвезници плаћања
комуналне таксе за кориштење простора на
јавним површинама у складу са тарифним
бројем 2 тарифе општинских комуналних
такса која је саставни дио Одлуке о
комуналним таксама („Службени Гласник
Општине Приједор“ бр. 5/12) и пословни
субјекти којима се додјељује привремено
кориштење јавне површине у складу са
донесеним закључком од стране начелника
Општине Приједор број 02-370-459/12 од
13.07.2012. године, ослобађају се сразмјерно
времену током којег им је забрањен рад;
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II
1) Закупци из тачке I ове Одлуке остварују
право на ослобађање плаћања закупнине у
складу са овом Одлуком, подношењем
писмене пријаве на Јавни позив Града, којим
ће бити дефинисани сви услови и начин
ослобађања исплате, уз услов да су све
раније обавезе по основу закупа уредно
измирили прама Граду Приједор закључно
са даном ступања на снагу важећих наредби
Градског штаба за ванредне ситуације.
2) Пријава за ослобађање плаћања са пратећом
документацијом подносиће се у шатер сали
Градске управе Приједор, а образац пријаве
ће бити доступан на Инфо пулту Града
Приједора.
III
Уколико се утврди да је захтјев закупца основан
овлашћује се Градоначелник да донесе
рјешење/закључак, којим се закупац ослобађа
обавеза плаћања закупнине, за колико мјесеци и
колики износ.
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење
за саобраћај комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбене послове
Приједор.
V
Одлука ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједорa”.

Број: 01-022-30/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

27.
На основу члана 39. став 2. тачка 37 и члана
82. став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16
и 36/19) и члана 39. став 2. тачка 42 и члан 93.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17), у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања за територију
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 31/20), а у вези са чланом 109. Устава

Број: 4/20

Републике Српске, Скупштина града Приједора је
на 8. Посебној сједници, одржаној дана 28.04.2020.
године донијела
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина града Приједора утврђује да
постоје нарочито оправдани разлози да
Одлука о ослобађању плаћања закупнине
за коришћење пословних простора у
власништву Града Приједора и ослобађање
комуналних такси за коришћење простора
на јавним површинама ступи на снагу
наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Приједора“.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења и биће објављен у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-31/20
Приједор,
Датум: 28.04.2020. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић, с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
20.
На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број 97/16, 36/19) и члана 89.
Статута Града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број 12/17), а у вези са чланом 54.
Закона о омладинском организовању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 98/04, 119/08 и
1/12), Градоначелник Града Приједор, доноси

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТНЕ СТОПЕ НА
СТАМБЕНЕ КРЕДИТЕ
ЗА МЛАДЕ И МЛАДЕ БРАЧНЕ ПАРОВЕ
Члан 1.
У Правилнику о субвенционисању каматне
стопе на стамбене кредите за младе и младе
брачне парове
(„Службени гласник Града
Приједор“, број: 8/19) у члану 2. став (3) мијења се
и гласи:
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„(3) Град Приједор ће подносиоцима
захтјева који испуне критеријуме из овог
правилника исплатити субвенцију каматне стопе
путем закључка на текући рачун подносиоца
захтјева о субвенционисању каматне стопе на
стамбене кредите за младе и младе брачне
парове“.
Члан 2.
Члан 5. мијења се и гласи:
„(1) Уз захтјев из члана 4. овог правилника
је
потребно
приложити
сљедећу
документацију:

Број: 4/20

Број: 02-40-2100-1/19
Приједор,
Датум: 13.03.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

21.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута
града Приједора ("Службени гласник града
Приједора",
број:
12/17),
Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ

а) уговор о стамбеном кредиту
закључен са комерцијалном банком са
отплатним
планом кредита,
б) копију личне карте,
в) увјерење о држављанству РС, БиХ,
г) увјерење о пребивалишту на
подручју Града Приједор најмање двије
године од
дана подношења захтјева,
д) овјерену копију дипломе,
ђ) увјерење о посједу некретнине коју
издаје Републичка управа за геодетске
и
имовинско правне послове РС Подручна јединица Приједор,
е) изјава о мјесту пребивалишта,
ж) кратку биографију и
з) копију текућег рачуна.
(2) Ако је подносилац захтјева млади
брачни пар, поред горе наведене документације,
потребно је доставити и:
а) извод из матичне књиге вјенчаних,
б) извод из матичне књиге рођених за
дјецу (уколико имају дјеце и
в) доказ о стручној спреми за
супружника (диплома или увјерење)“.
Члан 3.
Члан 7. мјења се и гласи:
„Закључак о субвенционисању каматне
стопе доноси Градоначелник у складу са законом,
а на приједлог Комисије“.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједор.

1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 36.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова
рада ових медијских кућа у 2020. години, како
слиједи:
- износ од 24.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 12.000,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора, са позиције
број 23, потрошачка јединица 00740123,
економски код 415200 – Грантови у земљи -Учешће
у финансирању АД Козарског вјесника, на жиро
рачун број:555-100-0044802-88, отворен код Нове
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: 02-40-968/20
Приједор,
Датум: 24.03.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

22.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута
града Приједора ("Службени гласник града
Приједора",
број:
12/17),
Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ
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1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 36.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова
рада ових медијских кућа у 2020. години, како
слиједи:
- износ од 24.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 12.000,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора, са позиције
број 23, потрошачка јединица 00740123,
економски код 415200 – Грантови у земљи -Учешће
у финансирању АД Козарског вјесника, на жиро
рачун број:555-100-00449159-15, отворен код Нове
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: 02-40-1068/20
Приједор,
Датум: 22.04.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

23.
На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 97/16 и 36/19) и Oдлуке о
проглашењу ванредне ситуације за територију
Републике Српске, („Службени гласник Републике
Српске“, број: 25/20), а у складу са чланом 89.
Статута града Приједора ("Службени гласник града
Приједора",
број:
12/17),
Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства ЈЗУ
Болница „Др. Младен Стојановић“ Приједор у
износу од 100.000,00 КМ, као донација Града
Приједора за набавку неопходне опреме у борби
против корона вируса.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора за
2020.годину са Текуће буџетске резерве, на жиро

Број: 4/20

рачун број: 5517902222189561, отворен код
UniCredit bank a.d. Banja Luka.
3. Задужује се Одјељење за финансије да
изврши економску и функционалну класификацију
трошкова из претходног става.
4. 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: 02-40-979/20
Приједор,
Датум: 30.03.2020. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.
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Број: 4/20

САДРЖАЈ
Број акта
20.

Страна
Одлука о усвајању Програма кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу
промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за
пољопривредно земљиште у својини Републике

63.

-

21.
22.

23.
24.

25.
26.

27.
20.
21.
22.
23.

Програм кориштења средстава од наплаћене накнаде по основу промјене намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и закупнине за
пољопривредно земљиште у својини Републике
Закључак, број: 01-022-25/20
Одлука о усвајању Програмa „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града
Приједора у 2020. години“
-Програм „Суфинансирање прољетне сјетве на подручју града Приједора у 2020. години“
Закључак, број: 01-022-27/20
Одлука о усвајању Програма ублажавања посљедица изазваних корона вирусом код
пословних субјеката на подручју града Приједора у току 2020. године
- Програм ублажавања посљедица изазваних корона вирусом код пословних
субјеката на подручју града Приједора у току 2020. године
Закључак, број: 01-022-29/20
Одлука о ослобађању плаћања закупнине за кориштење пословних простора у власништву
Града Приједор и ослобађање комуналних такси за кориштење простора на јавним
површинама
Закључак, број: 01-022-31/20
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Правилник о измјенама правилника о субвенционисању каматне стопе на стамбене
кредите за младе и младе брачне парове
Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
Одлука о додјели новчаних средстава ЈЗУ Болница „Др. Младен Стојановић“ Приједор

63.
66.
66.
70.
69.

69.
73.

73.
74.
74.
74.
75.
75.
76.

-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65.
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Wеб адреса: www.prijedorgrad.org

