
 
На основу  члана 10 .Статута Општине Приједор (Сл. гласник општине 

2/2000) и члана 93 .Пословника скупштине општине (Сл. гласник 10/2001) 
скупштина општине Приједор на сједници одржаној дана  27.02.2003.године 
донијела је: 

П Р О Г Р А М     Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ЗА 2003. ГОДИНУ 

 
I  УВОДНИ ДИО  
 

2003 година ће по многима прогнозама и најавама мериторних,  бити година 
појачних реформских активности у области политике и економије,година 
довршења процеса везаних за права избјеглог и расељеног становништва.  Такођер 
се очекују даље реформе у законодавству РС и БиХ а у циљу бржег и 
свеобухватнијег прихватања стандарда ЕУ којим тежеи РС и БиХ а тиме и општина 
Приједор. 

Уласком у МИФИ програм општину Приједор очекује примјена принципа 
финансијског управљања на општинском нивоу са нагласком на практична питања 
која захтијевају пажњу и надгледање од стране општинских одборника. Такођер, 
пажњу заслужује придржавање буџетског календара са ефективном контролом 
трошкова и механизмима јавног извјештавања као и значајније учешће грађана у 
развоју буџетске политике. Одговорно руководство СО и извршних органа власти 
општине, мора схватити да новац којим управљају, припада грађанима.  Стога 
управљање јавним средствима мора бити јавно представљено и расправљено. 
Руководство би требало показати дјела којима потврђује да се порези користе за 
побољшање квалитета општинских услуга и подржавање развоја општине.  
Од скупштине општине и одборника се очекује доношење одлука које ће 
благовремено одговорити на потребе грађана, којим ће појачати надзорну улогу 
над активностима извршних органа власти. Руководство СО и извршних органа 
власти општине уз подршку одборника у својим активностима ће радити на 
мотивацији свих одборника на остваривању  што активије улоге и бољих остварења 
статутарних права. 

У 2003. години скупштина општине ће се залагати за квалитетнију сарадњу 
са кључним представницима органа извршне власти на успостављању приоритета 
који се тичу годишњих капиталних трошкова и на ширем укључивању грађана у 
планирању инфраструктурних инвестиција. 
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Потребно је појачати напоре на коначном формулисању визије о стратешком 
развоју општине уз активну и свеобухватну сараднју са кључним интересним 
групама. Те активности конкретизовати усвајањем стратешког плана развоја  
општине Приједор. Потребно је уложити напоре на повећању учешћа јавности у 
вези процеса јавне набавке , израде тендера, методе куповине, објављивања и 
вођења натјечаја  те административних и правних аспеката уговарања и 
извјештавања. 
 
 У Програму рада скупштине општине за 2002. годину који је сачињен по 
тромјесечјима  чиме је предвиђен ходограм у разматрању многих редовних 
активности скупштине општине и извршних органа власти као што су: 
информације, извјештаји, усклађивања са законом из појединих области живота, 
показао се исправним,  те се предлаже задржавање таквог  начина планирања 
активности и у 2003.години. 
 
 ОСНОВНИ ПРАВЦИ ДЈЕЛОВАЊА СО У 2003.ГОДИНИ 
 
 Посебно би издвојили, кључне обавезе СО и извршних органа власти које се 
очекују у 2003. години, као посљедица започетих реформи у РС и БиХ. 
Ступањем на снагу Закона о стечајном поступку уз даље појачање дисциплине у 
сфери привређивања повећаее број грађана у стању социјалне потребе што ће 
изискивати појачану активност СО и извршних органа власти у ублажавњу 
посљедица погоршања социјалног статуса грађана. Стога је потребно у буџету 
општине планирати финансијска средства и донијети програме ради припреме за 
савладавање очекиваних тешкоћа грађана у социјалној сфери. 
 
 Донешеним уставним промјенама за очекивати је и нове обавезе општине у 
складу са тим промјенама као и реализацију истих, зашто је потребно извршити 
правовремене  припреме како би се нове обавезе могле адекватно и реализовати. 
 

У унутрашњој организацији општине радити на провођењу Измјена и 
допуна Закона о административној служби РС а тичу се локалне самоуправе а у 
вези са уставним принципима за запошљавање у општинским органима власти. 
 
 Погоршање безбједности у Општини Приједор, у другој половини 2002 
године тражи од СО да посвети много више пажње безбједоносној ситуацији у 
општини што подразумијева много чвршћу сарадњу са надлежним из МУП ( 
тражити начине за преиспитивање статуса полиције у општини Приједор од стране 
надлежног министарства), апеловањем на грађанство путем медија и оглашавањем 
директно на скупштини осуђујући овакава понашања како би се афирмисале 
вриједности безбједног окружења за све грађане општине Приједор. 
Остварити потпуну сарадњу са представницима полиције ЕУ која ће у 2003. години 
замјенити ИПТФ на нашем подручју 
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 Обзиром на донешени “ Стратешки правац у имплементацији имовинских 
закона “ од стране ОХР у  циљу довршења процеса повратка имовине , регулисања 
статуса повратника, избјеглих и расељених  лица, водити активност око стварања 
услова за нормалан живот свих грађана . Побољшати сарадњу са надлежним 
институцијама у општинама Федерације  БиХ  ради регулисања имовинских односа 
и спречавања злоупотреба имовинских права. 
 Регулисати нормативна акта око улоге и положаја МЗ у општини и провести 
изборе за Савјете МЗ у складу са Изборним законом РС и БиХ. 
 
 Извршити регистрацију бирача ради сређивања стања у тој области у циљу 
припреме за локалне изборе који ће се одржати у 2004. години. 
 
 У складу са програмом уређења грађевинског земљишта уставновити фонд 
за уређење грађевинског земљишта, извршити свеобухватну анализу о градњи на 
подручју општине са приједлогом мјера за рјешавање бесправне градње и 
дефинисатаи позицију Завода  за изградњу града и општине Приједор. 
 
 Према законом урврђеној обавези и на основу реалних потреба утврдити 
коначно и реално стање фиксне имовине, обавеза и извора власништва општине 
Приједор. 
 
 У изради буџета за 2004. годину строго се придржавати законом прописаног 
календара израде  буџета општине –  а везано за очекивања  у 2004. години да 
општина  Приједор уз заједничко ангажовање надлежних дође у позицију израде 
развојног буџета. 
 
 У програму за 2003. годину наглашавамо значај тражења рјешења за младе 
општине Приједор, од елементарних животних потреба до надградње у свим 
областима живота, имајући у виду закључке и преузете обавезе на теметској 
скупштини посвећеној проблемима младих. 
 
 Завршетак активности око доношења одлуке о дану општине и симболу 
општине, те с тим у вези и одлуке о наградама и признањима које доноси СО, којим 
би се афирмисали стваралаштво, креативност и допринос локалној заједници у 
свим областима живота и рада. 
 У 2003.години ништа мањег значаја неће бити активности  у стварању 
услова за бољи рад многих установа, предузећа, спортских и културних клубова и 
друштвава те удружења грађана. Сем тражења побољшања или спречавања или 
барем спречавања слабљења материјалне позиције грађана Приједора једнако је 
важно тражити  унапређења у другим областима и потребама грађана – у духовној 
сфери, здравству, спорту, култури и слично. 
 
 Како је програм сачињен по тромјесечјима па је у том смислу и поребно 
пратити његово извршење. 
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Прво тромјесечје је првенствено посвећено разматрању извјештаја о раду и 
програму рада Начелника општине те реализацији програма одјељења органа 
општинске управе, јавних предузећа и установа са подручја општине Приједор, 
анализа извршења програма рада скупштине и доношење нових програма. 
У другом тромјесечју потребно је да се конкретизују задаци општине у смислу 
доношења одлука и закључака ради извршења напријед дефинисаних задатака и 
текућих обавеза. 

У трећем и четвртом тромјесечју поред обавеза предвиђеним статутом 
општине вршити анализу активности како скупштине тако и извршних органа 
власти. Скупштина ће разматрати и низ других питања која нису предвиђена овим 
програмом, за која током године покрену иницијативу грађани, политичке странке 
и партије и други легитимни субјекти, а у складу са Статутом 
општине,Пословником скупштине општине и другим законским прописима. 
 
II  САДРЖАЈ  ПРОГРАМА РАДА 
 
 Програм рада Скупштине општине Приједор за 2003.годину сачињен је по 
тромјесечјима: 
 
 ЈАНУАР – МАРТ 2003.године 
1. Извјештај о раду Начелника општине за 2002.годину. 

Обрађивач: Стручна служба Начелника општине Приједор. 
Предлагач: Начелник општине. 

2. Извјештај о раду Скупштине општине за 2002.годину 
Обрађивач: Стручна служба скупштине. 
Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

3. Програм рада Скупштине за 2003.годину. 
Обрађивач: Стручна служба скупштине. 
Предлагач: Предсједник Скупштине општине 

4. Извјештај о остваривању Буџета за 2002.годину. 
Обрађивач: Одјељење за финансије. 
Предлагач: Начелник општине. 

5. Програм кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног 
земљишта у непољопривредно. 
Обрађивач: Одјељење за привреду – Одсјек за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

6. Програм рада Савјетодавне и селекцијске службе за 2003.годину. 
Обрађиач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

7. План мјера и задатака на реализовању прољетне сјетве за 2003.годину у 
општини Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

8. Извјештај о пословању привреде у општини Приједор за 2002.годину. 
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Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

9. Извјештај о пословању јавних предузећа у Општини за 2002.годину чији је 
оснивач Општина ( Водовод, Комунално, Топлана,  Завод за изградњу града и 
Спортска дворана). 
Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 
 

10. Информација о раду Одсјека за привреду за 2002.годину са утрошком 
планираних средстава из Буџета за 2002.годину. 
Обрађивач: Ооодјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

11. Информација о додјели  стипендија студентима као и план расподјеле средстава 
за једнократну помоћ студентима у 2003.години. 
Обрађивач: Одјељење за привреду – Одсјек Друштвених дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

12. Годишњи програм финансирања спорта и физичке културе: 
а) критерији за расподјелу средстава планираних у Буџету 2003.године, 
б) План расподјеле средстава планираних у Буџету 2003.године и  
ц) годишњи календар традиционалних спортских манифестација општине 
   Приједор за 2003.годину. 
Обрађивач: Одсјек друштвених дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

13. Годишњи програм финансирања културе и културноумјетничког аматеризма: 
а) план расподјеле средстава планираних у Буџету за 2003.годину, 
б) календар културних манифестација општине за 2003.годину. 
Обрађивач: Одсјек друштвених дјелатнсоти. 
Предлагач: Начелник општине. 

14. Извјештај о раду Одсјека за инспекције за 2002.годину. 
Обрађивач: Шеф одсјека инспекција. 
Предлагач: Начелник општине. 

15. Програм оперативног рада инспектора. 
Обрађивач: Шеф одсјека инспекција. 
Предлагач: Начелник општине. 

16. Информација о резултатима саобраћајне студије у општини Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

17. Информација координационог тима о проблемима водоснабдјевања с 
рпиједлогом будућих инвестиционих улагања за рјешавање проблема 
водоснабдјевања. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове и руководилац Водовода 
и канализације. 
Предлагач: Начелник општине. 
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18. Програм инвестиционих улагања за рјешавање регулације саобраћаја за теретна, 

моторна возила и остала возила у граду Приједору. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

19. Студија идејног рјешења канализационе мреже на подручју општине Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

20. Програм заштите животне средине. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

21. Програм уређења и дефинисања такси стајалишта и ознака. 
Обрађивач: одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

22. Програм одржавања хоризонталне и вертикалне сигнализације са катастром 
саобраћајних знакова. 
Обрађивач: одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

23. Програм дефинисања, рјешења  и одржавања градско-приградског путничког  
терминала  Приједор. 
Обрађивач: одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

24. Извјене и допуне Одлуке о јавном водоводу и канализацији. 
Обрађивач: одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

25. Извјештај о стању јавне безбједности у општини Приједор. 
Обрађивач: Станица јавне безбједности Приједор. 
Предлагач: Начелник општине. 

26. Програм уређења градског грађевинског земљишта. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
Предлагач: Начелник општине. 

27. Доношење одлуке о функционисању и броју мјесних заједница на подручју 
општине Приједор. 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине. 
Предлагач: Предсједник Скупштине 

28. Доношење одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на 
територји Општине Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

29. Одлука о кућном реду у стамбеним зградама. 
Обрађиач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 
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 АПРИЛ – ЈУНИ 
 
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар-март 

2003.године. 
Обрађивач: Одјељење за финансије и буџет. 
Предлагач: Начелник општине. 

2. Информација о приватизацији на подручју општине Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

3. Информација о изради стратегије економског развоја општине Приједор која се 
ради у сарадњи са ССЕД-ом. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 
 

4. Извјештај о пословању јавних установа за 2002.годину ( Центар за социјални 
рад, Дом здравља, Позориште, Галерија, Дјечији вртић “Радост”). 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

5. План и програм трошења средстава за материјалн обезбјеђење средњих школа 
за 2003.годину- 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

6. Информација о хигијенско епидемиолошкој ситуацији са приједлогом 
протуепидемиолошких мјера на подручју Општине . 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

7. Измјене и допуне одлуке о комуналним таксама. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

8. Израда саобраћајне студије града Приједора и дефинисање режима саобраћаја у 
граду. 
Обрађивач: одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 

9. Програм запошљавања радника у органе управе у склду са Законом о 
административној служби у Управи Републике Српске. 
Обрађиовач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

10. Приједлог одлуке о именовању комисије за одређивање назива улица и 
установа  на подручју општине Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине. 
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 ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР 
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Приједор за период  јануар – јуни 

 2003.године. 
Обрађивач: Одјељење за финансије и буџет. 
Предлагач: Начелник општине. 

2. Извјештај о раду Со Приједор за првих шест мјесеци. 
Обрађивач: Стручна служба СО. 
Предлагач: Предсједник Скупштине. 

3. Извјештај о раду инспекцијских органа за период јануар-јуни 2003.године. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

4. Информација о раду Начелника општине за првих 6 мјесеци 2003.године. 
Обрађивач: Стручна служба Начелника. 
Предлагач: Начелник општине. 

5. Информација о реализацији жетве као и плана јесење сјетве у 2003.години. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

6. Извјештај о предшколском образовању Приједор у 2003.години: 
а) остваривање програма рада 2002.-2003. године, 
б) Програм рада за 2003.-2004.годину. 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и Дјечији вртић 
            “Радост” Приједор. 

 Предлагач: Начелник општине. 
7. Извјештај о основном и средњем образовању на нивоу општину Приједор: 

а) Остваривање програма рада 2002./2003.годину и 
б) програм рада за 2003./2004.годину. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

8. Доношење одлуке о усвајању регулационог плона за индустријску зону Свале – 
Чиркин Поље. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
Предлагач: Начелник општине. 

9. Доношење одлуке о усвајању друге фазе регулационог плана  дио насеља Урије 
Чиркин Поље. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
Предлагач: Начелник општине. 

10. Доношење одлуке о усвајању регулационог плана Козарац Центар. 
Обрађивач: Одјељење за просторно урђење. 
Предлагач: Начелник општине. 

11. Доношење Регулационог плана Стари град. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
Предлагач: Начелник општине. 

12. Доношење одлука о усвајању планова парцелације за избјегличка насеља. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
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Предлагач: Начелник општине. 
13. Доношење одлуке о пристурању израде измјене и допуне регулационог плана 

Централне градске зоне са споменичким комплексом. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
Предлагач: Начелник општине. 

 
 ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 
 
1. Извјештај о извршењу Буџета општине Приједор за период  јануар – септембар 
    2003.године. 
   Обрађивач: Одјељење за финансије и буџет. 
   Предлагач: Начелник општине. 
2. Нацрт Буџета општине Приједор за 2004.годину  
    Обрађивач: Одјељење за финансије. 
    Предлагач: Начелник општине. 
3. Утврђивање шумско привредне основе за шуме у приватном власништву за  
    период 2003.-2012.године. 
    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатнсоти. 
    Предлагач: Начелник општине. 
4. Израда социјалне карте становништва на нивоу општине Приједор. 
    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
   Предлагач: Начелник општине. 
5. Доношење програма рада Скупштине за 2004.годину.  
    Обрађивач: Стручна служба Скупштине. 
     Предлагач: Предсједник Скупштине. 
 
 
 III  РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ПРОГРАМА РАДА  
        СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 Зависно од карактера и значаја питања предвиђених Програмом рада 
Скупштине Републике Српске нарочито оних од посебног значаја за општину 
Приједор, на сједницама Скупштине општине Приједор, заузимаће се ставови и 
одлучивати да се путем посланика изврши одговарајући утицај и заступе интереси 
општине Приједор у Скупштини Републике Српске. 
 
 
 IV   ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 
 Скупштина општине ће разматрати и друга питања која нису обухваћена 
овим Програмом а о којима је, у складу са Законским и другим прописима 
надлежна да одлучује и то: 

- питање о утврђивању општег интереса, 
- питања избора и именовања и функције провођења кадровске политике, 
- питања похвала, одликовања и признања. 
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- као и друга питања која буду иницирали одборници, Начелник општине и 

општинска управа, органи мјесних заједница, политичких организација, 
предузећа, удружења грађана и друга правна лица и субјекти. 

 
За свако тромјесечно засједање Скупштине општине Приједор поднијеће се 

информација о безбједносној ситуацији на подручју општине Приједор (Станица 
јавне безбједности), Информација о проблемима избјеглих и расељених лица 
(Министарство за избјеглице и расељена лица Одсјек Приједор) и Информација о 
реализацији Скупштинских закључака.(Начелник општине и начелници Одјелења 
општинске управе) 
 
 V   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА 
                                                                                              
 Због правовремене припреме извршења овим Програмом предвиђених 
материјала а у вези са закључцима Скупштине општине Приједор обрађиачи 
материјала предвишених за припрему по овом Програму, дужни су да се 
придржавају одређених рокова. 
     
 Када је по одређеном питању утврђена активност и задатак за више 
обрађивача и извршилаца носиоцима активности сматраће се обрађивач који је 
први по реду наведен. 
 Када је по одређеним питањима, прије одлучивања Скупштине општине, 
организована јавна расправа, обрађивач материјала је дужан указати на 
скупштинска питања, предлоге, сугестије и примједбе учесника у јавној расправи. 
 Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог 
Програма је: 

- да материјали буду стручно обрађени и 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 инсправкама, 
измјенама и допунама, најкасније 10 дана прије предвиђеног рока, доставе 
материјале Стручној служби ради благовремене доставе и дистрибуције 
материјала за засједање Скупштине општине. како би Скупштина могла 
одржавати сједнице према Програму, 

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

 
Општинска управа и друге организације дужни су своје програме рада 

усагласити са задацима утврђеним овим Програмом, а у случају немогућности 
остваривања одређених рокова, о томе писмено обавјестити Скупштину општине. 
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 Овај Програм ће се након његовог усвајања доставити свим носиоцима 
активности и задатака, као и свим другим субјектима заинтерсованим за његово 
праћење и реализацију. 
 
 
Број: 01-022-5/03              ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 27.02.2003.године                                            Мухарем Мурселовић,с.р. 
 
     - 0 - 
 
  
              С А Д Р Ж А Ј 
Ред. 
број                 Страница 
 
1.      Програм рада Скупштине општине Приједор за 2003.годину      1-11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   -   0 –  
 

 “Службени гласник” издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и 
штампа Стручна служба Скупштине општине Приједор. 
 Главни и одговорни уредник ВУКОВИЋ РАДЕНКО, дипломирани правник, 
канцеларија број 24.-зграда Скупштине општине Приједор телефон бр. 052 213-897. 
 Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерака.  
 
 


