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значајним пројектима који су до сада релизоивани у 

граду Приједору. 

Стога поздрављамо најаву предсједнице Републике 

Српске Жељке Цвијановић те овом приликом 

предлажемо да јој се додијели ова награда и да она 

буде проглашена за почасног грађанина града 

Приједора. 

 

Број: 01-022-97/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

141. 

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 6. 
сједници одржаној 23.4.2021.године,  донијела је  
 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА 

 
3. Поводом 16. маја Дана града 

Приједора Скупштина града Приједора 
додјељује НАГРАДУ ГРАДА  
 

ДР БОРИС ЋУРГУЗ ИНФЕКТОЛОГ 
због доприноса у раду градског штаба за 

ванредне ситуације као и благовременог 

информисања јавности о тренутној 

епидемиолошкој ситуацији 

- новчани износ награде је 1.500,00 КМ – 
 

2.  О извршењу ове Одлуке стараће се 
Градоначелник града Приједора. 
 
3.  Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у  „Службеном гласнику 

Града  Приједора“. 

 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

        Доктор Борис Ћургуз се већ више од годину дана 
налази на првој линији одбране од корона вируса те 
почевши од  поступка тестирања, савјетовања и 
лијечења пацијената свакодневно доприноси да се 

град Приједор, слободно можемо рећи, налази у 
много повољнијој епидемиолошкој ситуацији од 
многих градова у Републици Српској. Несумњив је 
његов допринос у раду Градског штаба за ванредне 
ситуације као и благовременом информисању 
јавности у тренутној епидемиолошкој ситуацији у 
граду. Поред тога, евидентно је заједничко 
дјеловање са Хигијенско-епидемиолошком 
службом Дома здравља Приједор и несебична 
борба са вирусом који је био, и још увијек је , велика 
непознаница за здравствене раднике, па и 
инфектологе. То, међутим, није била препрека да се 
др Ћургуз свакодновено суочава са изазовима ове 
пандемије те зато сматрамо да ће бити достојан 
носилац ове награде нашег града. 
 

 
Број: 01-022-98/21 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 

142. 

На основу члана 4. а у вези са чланом 24б. 

Закона о административним таксама (“Службени 

гласник Републике Српске“ број 100/11, 103/11, 

67/13 и 123/20) и члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ 

број 97/16 и 37/19) те члана 39.Статута града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“  

број 12/17)  Скупштина града Приједора је на 6. 

сједници одржаној дана 23.4.2021. године донијела 

                 

ОДЛУКА 
О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Одлуком о градским административним 

таксама (у даљем тексту Одлука) прописује се и 

одређује начин наплате градске административне 

таксе за списе и радње у управним и другим 

стварима у поступку пред органима града Приједора 

и организационим јединицама Градске управе града 

Приједора. 

 

Члан 2. 

Списи и радње за које се плаћа такса, као и 
висина таксе утврђује се таксеном тарифом која је 
саставни дио ове Одлуке. 
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              Такса се може наплатити само ако је 
прописана таксеном тарифом. 
 

Члан 3. 
(1) Таксени обвезник (у даљем тексту обвезник) 

је лице по чијем се захтјеву поступак 
покреће, односно врше радње предвиђене 
таксеном тарифом. 

(2) Ако за исту таксу постоје два или више 
обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

 
Члан 4. 

(1) Обвезник који је платило таксу, коју по 
овој Одлуци није био дужан да плати или је таксу 
платило у износу већем од прописаног или за радњу 
која није извршена, има право на поврат таксе, 
односно вишка плаћене таксе. 

(2) Захтјев за поврат таксе, односно вишка 
плаћене таксе из става (1) овог члана подноси се 
организационој  јединица Градске управе града 
Приједора, надлежној за финансије. 
             (3)  Рјешење о враћању таксе из става (1)  овог 
члана доноси организациона јединица из става (2) 
овог члана. 
 

Члан 5. 

Таксе се плаћају у градским 

административним таксеним маркама јединствене 

емисије  и приход су буџета града Приједора. 

 

Члан 6. 

Поред наведених ослобађања из члана 13. и 

14. Закона о административним таксама, овом 

Одлуком установљавају се и друга ослобађања од 

обавеза плаћања такса и то: 

1. пријаве и уписи у матичне књиге, 
2. списи и радње за остваривање права из 

здравственог, пензијског и инвалидског 
осигурања, 

3. списи и радње у поступку за 
остваривање права родитеља и брачног 
друга који су уживаоци инвалиднине, 

4. грађани слабог имовног стања 
 
 

Члан 7. 

Као грађани слабог имовног стања у смислу 

тачке 4. члана 6. ове Одлуке сматрају се лица која су 

корисници социјалне заштите. 

Члан 8. 

 За списе и радње у поступку пред органима 

из члана 1. ове Одлуке, таксе се плаћају по сљедећој 

тарифи градских административних такса. 

 

ТАРИФА 

градских административних такса 

 

Такса се плаћа у конвертибилним маркама. 

Тарифни  број 1. 

На жалбу против рјешења, која доносе органи 
односно организационе јединице градске управе  
Града Приједора.............................................10,00  
 

Тарифни број 2. 

За сва рјешења за која није прописана посебна 

такса................................................................10,00 

 

НАПОМЕНА: 

1.Ако се доноси једно рјешење по захтјеву више 

странака (лица) такса се по овом тарифном броју 

плаћа онолико пута колико има лица којма се 

рјешење доставља. 

2.За рјешење донесено по жалби не плаћа се такса. 

Тарифни број 3. 

a) За акта на основу којих правна и физичка 

лица стичу права, административна такса 

износи: 

- за рјешење о регистрацији 

предузетника....................................30,00 

- за рјешење о регистрацији припремних 

радњи за обављање предузетничке 

дјелатности.......................................10,00 

- за рјешење о промјени података 

предузетника....................................20,00 

- за рјешење за  престанак обављања 

дјелатности 

предузетника....................................10,00 

- за рјешење о категоризацији 

угоститељских 

објеката............................................. 50,00 
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- за рјешење о утврђивању стицања статуса 

старог заната, умјетничког заната и домаће 

радиности..........................................30,00 

- за резервацију пословног имена која 

обухвата регистрацију и 

брисање.............................................15,00 

- за рјешење о одобрењу формирања 

прихватилишта за 

животиње........................................30,00 

 
НАПОМЕНА: 
 
Ако се захтјев у вези са регистрацијом подноси 
електронским путем, износ  таксе умењује  се за 50% 
(осим за доношење рјешења о категоризацији 
угоститељских објеката, за рјешење о утврђивању 
стицања статуса старог заната, умјетничког заната и 
домаће радиности и за рјешење о одобрењу 
формирања прихватилишта за животиње). 

 
b) За акте из области пољопривреде и 

водопривреде, административна такса 

износи: 

- за рјешења о водној сагласности 

..........................................................50,00 

- за рјешења о водној 

дозволи.............................................60,00 

- за рјешење о водним 

смјерницама.....................................30,00 

- за рјешење о пољопривредној 

сагласности.......................................10,00 

 
 Тарифни број 4. 

- за цертификате којима се доказује 

поријекло или вриједност количине и 

каквоће или  

здравствена исправност робе, 
производа животињског 
поријекла.......................................10,00 

НАПОМЕНА: 

Ова такса се  не плаћа  за стране поштанске 

декларације које прате спроводни лист. 

Тарифни број 5. 

- за овјеру сваког потписа, овјеру 

аутентичности рукописа и овјеру 

преписа од сваког  

полутабака 
оригинала..........................................2,00 

- за овјеру потписа код давања пуномоћи 

и потписа  овлаштеног лица правног 

субјекта...............................................2,00 

- за овјеру потписа код уговора по сваком 

потпису ...............................................2,00 

за овјеру  фотокопије превода 
.............................................................2,00 

- за овјеру рукописа, односно преписа 

писаног на страном 

језику..................................................2,00 

НАПОМЕНА: 

1. Под полутабаком подразумијева се лист 

хартије од двије стране нормалног 

канцеларијског формата или мањег. 

Тарифни број 6. 
 

-за овјеру фотокопију плана, цртежа, 
пројекта и друге техничке документације, по 
сваком 
 листу формата већег од 
А4..........................................................................5,00 
 

Тарифни број 7. 

За овјеравање службених аката или других исправа 

и за преписивање истих: 

a) за преписивање, од полутабака 

оригинала................................................10,00 

b) за овјеравање, полутабака 

оригинала................................................10,00 

 
НАПОМЕНА: 

Важи напомена из тачке 1. тарифног броја 5. 

Тарифа број 8. 

- локацијски 
услови.................................................................20,00 
- информације, мишљења о могућности грађења и 
сл. ........................................................................2,00 
- етажирање 
објеката.................................................................2,00 
- исколичавање 
објеката................................................................2,00 
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 Тарифни број 9. 
 
1.ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАЂЕЊЕ 
 
- индивидуални стамбени објекти БГП до 
400м²...................................................................2,00 
- индивидуални стамбени објекти БГП преко 
400м²...............................................................100,00 
- објекти колективног становања .................200,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП до 
400м²...............................................................100,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП  
преко 
400м²...............................................................200,00 
- пословни објекти ........................................200,00 
- инфраструктурни објекти ...........................100,00 
- објекти привременог карактера ................100,00 
- помоћни објекти .............................................2,00 
 
2. ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ 
 
- индивидуални стамбени објекти БГП до 
400м².......................................................................2,00 
- индивидуални стамбени објекти БГП преко 
400м²...................................................................100,00 
- објекти колективног становања ...................  200,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП до 
400м²...................................................................100,00 
- индивидуало стамбено-пословни објекти БГП  
преко  
400м²...................................................................200,00 
- пословни објекти ............................................200,00 
- инфраструктурни објекти ...............................100,00 
- објекти привременог карактера ....................100,00 
- помоћни објекти .................................................2,00 
 
НАПОМЕНА: 
 
За акта, којом се одобрава реконструкција, 
доградња, санација или адаптација грађевина плаћа 
се половина одговарајуће таксе по тарифном броју. 
 
 
Тарифни број 10. 
 
За акте којима се одобрава вршење (обављање) 
самосталне предузетничке дјелатности из области 
саобраћаја, административна такса износи: 
-за јавни превоз 
ствари....................................................................30,00 
-за јавни превоз лица 
...............................................................................30,00 

-за превоз за властите потребе 
..............................................................................20,00 
 
Тарифни број 11. 
 
-за упис оснивања заједнице етажних власника у 
регистар .............................................................100,00 
-за упис статусне 
промјене...............................................................50,00 
-за упис промјене лица овлашћених за 
заступање..............................................................20,00 
- за накнаду за објављивање уписа по објављеном 
реду текста огласа у „ Службеном гласнику Града 
Приједора“..............................................................2,00    
 
Тарифни број 12. 
 
 -за издавање еколошке 
дозволе.................................................................50,00 
-за измјену еколошке дозволе (у поступку 
ревизије)...............................................................50,00 
- за обнављање  еколошке 
дозволе.................................................................50,00    
    

Члан 9. 
      На сва питања која нису регулисана овом 
Одлуком примјењиваће се одредбе Закона о  
административним таксама. 
                   

Члан 10. 
       Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о градским административним таксама- 
Пречишћени текст („Службени гласник Града 
Приједора“ број 6/19). 
 

Члан 11. 
       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Града 
Приједор“ 
 
Број: 01-022-100/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 

 
 

143. 
             На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), 
члана 95. Закона о предшколском васпитању и  
образовању („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 79/15 и 63/20) и члана 39. став 2. тачка 2. 
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Статута  Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“ број: 12/17), Скупштина Града Приједор  
на 6. сједници, одржаној 23.4.2021.године, донијела 
је сљедећу 
 

ОДЛУКУ 
о издвајању средстава из буџета Града Приједор за 
област предшколског васпитања и образовања за 

2021. годину 
 

 
I 

             Овом одлуком утврђује се проценат 
издвајања средстава из буџета Града за област 
предшколског васпитања и образовања од укупног 
буџета Града Приједор у 2021. години.                                          
 
 

II 
             Буџетом Града Приједор за 2021. годину 
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 6/21 од 
30.03.2021. године) који је утврђен у износу од 
41.324.680,00 КМ, предвиђена су средства за ЈУ 
Дјечији вртић „Радост“ у износу од 1.770.900,00 КМ, 
што у проценту износи 4,28% од укупног буџета 
Града. 

 
III 

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

 
 
Број: 01-022-101/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

144. 
             На основу члана 39. став 2. тачка 9. и члана 82. 
став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), 
члана 95. став 2., 3. и 4. Закона о предшколском 
васпитању и  образовању („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 79/15 и 63/20), члана 39. 
став 2. тачка 2. Статута  Града Приједор („Службени 
гласник Града Приједор“ број: 12/17), а на приједлог 
Управног одбора предшколске установе ЈУ Дјечији 
вртић „Радост“ Приједор, Скупштина Града 
Приједор  на 6. сједници, одржаној 23.4.2021. 
године, донијела је сљедећу 
 

ОДЛУКУ 
о економској цијени услуге предшколске установе  
ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор за 2021. годину  
 

 
I 

             Овом одлуком утврђује се економска цијена 
услуге за боравак дјетета у ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор за 2021. годину, која на мјесечном нивоу 
износи 450,30 КМ. 
                                                    
 

II 
              Критеријуми којим се утврђује економска 
цијена услуге у предшколској установи одређени су 
на основу структуре програма по времену трајања, 
аналитичке структуре стварних трошкова услуге у 
предшколској установи и броја уписане дјеце.  
 
 

III 
              Економска цијена услуге на годишњем нивоу 
утврђује се за календарску годину. 
 

IV 
              Град Приједор учествује у финансирању са 
300,30 КМ односно 66,69% економске цијене, а 
корисници услуга учествују са  150,00 КМ, односно 
33,31% од утврђене цијене. 
                                                         

V 
             Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана 
објављивања у  „Службеном гласнику  Града 
Приједор“. 
 
 

Број: 01-022-102/21 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 23.4.2021. године Мирсад Дуратовић,с.р. 
 

145. 
На основу члана 39. став (2) тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16 и 36/19), члана 11. и 14. Закона 

о социјалној заштити („Службени гласник Републике 

Српске“, број 37/12, 90/16, 94/19 и 42/20) и члана 39. 

Статута Града Приједора („Службени гласник Града 

Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града 

Приједора  на 6. сједници, одржаној 23.4.2021. 

године, донијела је сљедећу: 




