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16. Приједлог Одлуке о именовању доктора 

мртвозорника у 2019.години, 

Обрађивач: Одјељење за друштвене 
дјелатности,  
Предлагач: Градоначелник. 

 
 
III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
 Скупштина Града Приједора ће за 
планирани период, односно у 2018. години, на 
основу захтјева одборника, политичких партија и 
странака,  те других субјеката који креирају 
политику локалне заједнице покренути питања и 
по потреби одржати тематске сједнице 
Скупштине Града из области гдје  је Град 
надлежан да их уређује и дјелује у складу са 
Законом. 
       У току календарске године, Полицијска 
управа Приједор поднијеће  информацију о 
безбједносној ситуацији на подручју Града 
Приједора. 
 
IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА           
          
 Обавеза свих носилаца активности и 
задатака при реализацији овог Програма, а у 
циљу ефикаснијих припрема сједница 
Скупштина: 
 

 да материјали буду стручно обрађени у 
складу са Законом и другим општим 
актима, те припремљени у довољном 
броју примјерака, са јасно назначеним и 
образложеним разлозима и циљевима, 
писани језички и граматички јасним 
ријечима, уз појашњење свих стручних 
израза,  

 

 да материјале претходно доставе на 
разматрање  овлаштеном предлагачу, а 
након тога, у случају да то буде потребно, 
са извршеним исправкама, измјенама и 
допунама, најкасније 10 дана прије 
одржавања сједнице, доставе материјале 
Одсјеку за стручне и  административне 
послове Скупштине ради благовремене 
доставе и дистрибуције материјала за 
засједање Скупштине Града како би 
Скупштина могла одржавати сједнице 
према Програму, 

 

 да материјале разматрају радна тијела 
Скупштине Града из своје надлежности, 
те мишљења о истим доставе Скупштини. 

 
Овај Програм ће се објавити у 

„Службеном гласнику града Приједора“ и 
доставити свим носиоцима активности и 
задатака, као и свим другим субјектима 
заинтерсованим за његово праћење и 
реализацију. 
 
 
Број: 01-022-5/18 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:07.02.2018. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
2. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 8. Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике 
Српске„ број: 78/11), члана 4. Закона о измјенама 
и допунама закона о боравишној такси 
(„Службени гласник Републике Српске„ број: 
106/15) и члана 88. Статута Града Приједора 
(„Службени гласник Града Приједора број: 
12/17), Скупштина Града Приједора је на 14. 
сједници одржаној 07.02.2018. године донијела 
 

ОДЛУКУ 
о  висини боравише таксе  Града  

Приједора за 2018. годину 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се обавеза 

плаћања боравишне таксе, висина боравишне 
таксе, обвезници плаћања боравишне таксе и 
начин кориштења финансијских средстава 
прикупљених по основу уплате боравишне таксе. 

 
Члан 2. 

Домаћи или страни држављани који 
користе услугу ноћења у угоститељком објекту за 
смјештај плаћају боравишну таксу по сваком 
оствареном ноћењу у угоститељском објекту за 
смјештај, осим у угоститељском објекту врсте 
„сеоско домаћинство“. 

 
Члан 3. 

Висина боравишне таксе на подручју 
Града Приједора одређује се у износу од 2,00 КМ 
по сваком оствареном ноћењу. 
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Члан 4. 

Висина паушалног износа боравишне 
таксе за угоститеље који пружају услуге смјештаја 
у кући за одмор, апартману и соби за 
изнајмљивање износи 15 КМ за сваки кревет 
(лежај) на годишњем нивоу. 

 
Члан 5. 

Обавеза плаћања боравишне таксе 
примјењује се од 01. јануара 2018. године. 

 
Члан 6. 

Средства прикупљена по основу 
боравишне таксе уплаћују се на рачун трезора 
Града Приједора  за уплату накнада од 
боравишне таксе града Приједора. 

 
Члан 7. 

На сва питања која нису уређена овом 
Одлуком примјењују се одредбе Закона о 
боравишној такси („Службени гласник Републике 
Српске“ број : 78/11 и 106/15). 

 
Члан 8. 

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

 
 

Број: 01-022-8/18  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 07.02.2018.године  Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
 
3. 

На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, брoj: 97/17) и члана 39. Статута Града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“ 
број: 12/17 ), а у вези са чланом 134. Закона о 
основном образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 44/17 ) и   
чланом  95.  Закона о средњем образовању и 
васпитању („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 74/08, 106/09 и 104/11 и 13/14),  
Скупштина града Приједора на 14.  сједници 
одржаној дана 07.02.2018. године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е 
о именовању чланова школских одбора 
основних и средњих школа у Приједору 

 

I 
                За чланове школских одбора из реда 
локалне заједнице у двадесет основних и 
средњих школа у Приједору, именују се:    
 

1. Срдић Горан у ЈУ Основна школа „Петар 
Кочић“-Приједор 

2. Крагуљ Љиљана у ЈУ Основна школа 
„Десанка Максимовић- Приједор 

3. Мирослав Батинца у ЈУ Основна школа 
„Бранко Ћопић“- Приједор 

4. Бијелић Мирослав у ЈУ Основна школа  
„Доситеј Обрадовић“- Приједор 

5. Павловић Далибор у ЈУ Основна школа  
„Јован Дучић“-Ламовита 

6. Велаула Горан у ЈУ Основна школа „Вук 
Караџић“-Омарска 

7. Хаџић Екрем у ЈУ Основна школа 
„Козарац“-Козарац 

8. Трњанин Месуд у ЈУ Основна школа 
„Ћирило и Методије“-Трнопоље 

9. Тошић Милена у ЈУ Основна школа 
„Петар Петровић Његош“-Буснови 

10. Будимир Мирослав у ЈУ Основна школа 
„Бранко Радичевић“-Петрово 

11. Савановић Немања у ЈУ Основна школа 
„Јован Цвијић“-Брезичани 

12. Вуковић Наташа у ЈУ Основна школа 
„Младен Стојановић“-Љубија 

13. Топић Јелена у ЈУ Центар „Сунце“-
Приједор 

14. Ступар Сузана у ЈУ Музичка школа „Саво 
Балабан“-Приједор 

15. Рађеновић Дубравка у ЈУ Гимназија 
„Свети Сава“- Приједор 

16. Предојевић Зоран у ЈУ Угоститељско-
економска школа-Приједор 

17. Кечан Младен у ЈУ Машинска школа-
Приједор 

18. Топић Славко у ЈУ Електротехничка 
школа-Приједор 

19. Вуковић Недељка у ЈУ Средњошколски 
центар-Приједор и 

20. Дедић Милада у ЈУ Пољопривредно-
прехрамбена школа-Приједор. 

 
 

II 
               Чланови школског одбора именују се на 
период од  четири године, а дужност обављају 
добровољно и без накнаде. 
 
 
 


