ГОДИНА XVII
ПЕТАК: 28.03.2008.

26
На основу чл. 14. став 1. алинеја 10 Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04
и 42/05, 118/05), а у вези са чл. 18. Статута
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор
на
XLI
сједници
одржаној
27.03.2008.године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Програма одржавања локалних путева,
некатегорисаних јавних путева и улица у
насељима за 2008.годину

БРОЈ

4

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.

Члан 2.
Програм из претходног члана је саставни дио ове
Одлуке.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".

Број: 01-022-30/08
Приједор
Датум:27.03.2008.г.

Члан 1.
Усваја се Програм одржавања локалних путева,
некатегорисаних јавних путева и улица у
насељима за 2008.годину ( у даљем тексту:
Програм).

***

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ЗА 2008. ГОДИНУ
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Мрежу локалних путева, некатегорисаних путева од интереса за Општину и улица у
насељима на подручју Општине Приједор чине путни правци проглашени Одлуком о
локалним путевима, некатегорисаним путевима и улицама у насељима од стране
Скупштине Општине Приједор ("Службени гласник Општине Приједор" број 09/07) од
15.09.2007. године:
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Врста коловоза
Број
Укупна
РБ
ПУТНИ ПРАВАЦ
пута
асфалт макадам дужина (км)
1. Л01-15 Тукови (б. пумпа) - Волар - Радомировац
5,4
11,8
17,2
2. Л02-406 Доња Љубија - Миска Глава - Агићи
9,5
3,0
12,5
3. Л03-406 Редак - Горња Равска – Марини
1,6
6,0
7,6
4. Л04-4
Козарац (М-4) – Трнопоље (ж. станица)
5,6
5,6
Приједор - Буснови - Кондићи - Радин
5. Л05
16,6
3,8
20,4
Гај (Р-405)
Петрово - Миљаковци - Ракелићи - Т.
6. Л06-05
7,9
2,2
10,1
Бунар
Т. Бунар - Марићка - Криваја –
7. Л07-05
17,5
17,5
Г.Марићка
8. Л08
Омарска – Нишевићи
6,1
6,1
Урије - Ранч - Јапунџа - Мало
9. Л09
6,8
6,8
Паланчиште
Стевића Мост - Д. Гаревци - Трнопоље 16,8
16,8
10. Л10
П. Гај – Омарска
11. Л11-15 В. Паланчиште - Бановићи
4,9
4,9
Орловци – Козаруша – Козарац –
12. Л12
17,7
17,7
Камичани – Ламовита – Бистрица
13. Л13-4
Брезичани – Јутрогошта
0,6
8,3
8,9
14. Л14-15 Јеловац – Патрија - Мљечаница
6,7
6,7
15. Л15-5
Кнежевићи – Пејићи
4,7
4,7
16. Л16-4
Јакуповићи (М-4) – Кевљани (Л10)
2,0
2,4
4,4
17. Л17-4
Тринаеста – Чејреци – Брезичани (М-4)
6,2
6,2
18. Л18-4
Пети Неплан (М-4) – Ламовита – Лисина
2,4
5,6
8,0
19. Л19-05 Буснови – Средња Марићка
0,2
3,1
3,3
20. Л20-405 Омарска (Р-405а) – Марићка (Л07-05)
5,1
5,1
Омарска (Л08) – Средња Омарска –
21. Л08-4
3,7
1,7
5,4
Бистрица (М-4)
УКУПНО
137,6
52,9
190,5
ИНДЕX
72,2 %
27,8 %
100 %
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НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР
За некатегорисане путеве од значаја за општину Приједор утврђују се следећи путни правци и то:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Број
пута
Н01
Н02
Н03
Н04
Н05
Н06
Н07
Н08
Н09
Н10
Н11

12.

Н12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Н13
Н14
Н15
Н16
Н17
Н18
Н19
Н20
Н21
Н22
Н23
Н24
Н25
Н26
Н27
Н28
Н29
Н30
Н31

32.

Н32

33.
34.

Н33
Н34

35.

Н35

36.

Н36

РБ

ПУТНИ ПРАВАЦ
Каваниште – Божићи – Сотонице
Брезичани – Марини
Волар – Цикоте – мост
Трзна – Цикоте
Кончари – Буцале
Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани
Редак (Р406) – Бришево
Расавци – Горњи Расавци – Бришево
Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса
Жегер – Чараково – Брђани – Пољски пут
Пољски пут (М-15) – Зецови
Доњ Драготиња – Горња Драготиња – дом –
Миљуши
Доњи Гаревци – Монтер – Орловци (М-4)
Петров Гај – Средња Марићка
Обилазница – Гаћани – Пејићи – Усорци
Јутрогошта – Јеловац (М-15)
Врбица – Бабићи – Бакали
Житопромет – Доњи Гаревци
Љескаре – Калајево
Шурковац – Слика
Хамбарине – Чараково
Пашинац – В. Паланчиште – Букова Коса
Козаруша – Јаруге
Средња Ламовита (М-4) – Омарска
Д. Петров Гај – Г. Петров Гај – Камичани
Жути пут – Миљаковци (Л06-05)
Горња Марићка – Градина (црква)
Саничани – Ракелићи (црква)
Љубија - Раљаш
Чејреци - Крпељево
Д. Ламовита – Економија – С. Ламовита
Миска Глава (дом) – Ђурићи – Горња Равска
(Л03-406)
Нишевићи (Л08) – Средићи (гробље) – Пискавица
Југовци – Чемерница
Средња Омарска (Јокићи) – Граховци – Бистрица
(М-4)
Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12)
УКУПНО
ИНДЕX

Врста коловоза
асфалт
макадам
0,1
4,0
0,6
7,7
4,2
4,0
1,2
2,8
3,6
4,5
1,5
6,1
1,9
2,1
1,4
4,3
2,1
0,5

Укупна дужина
(км)
4,1
8,3
4,2
4,0
4,0
3,6
4,5
7,6
4,0
5,7
2,6

1,3

6,2

7,5

3,0
0,4
5,3
0,4
0,5
1,4
1,2
4,5
2,2
0,2
2,0
0,1

4,5
1,0
3,0
5,0
2,3
1,8
1,6
0,7
5,8
1,8
3,9
2,2
2,0
1,8
1,2
1,5

3,0
4,9
6,3
3,0
5,0
2,7
2,3
1,6
2,1
5,8
3,0
4,5
6,1
2,2
2,0
2,0
2,0
1,2
1,6

-

8,3

8,3

-

2,5
0,7

2,5
0,7

3,0

0,9

3,9

41,9
30,2 %

2,1
97,0
69,8 %

2,1
138,9
100 %
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УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ, НАСЕЉИМА ОМАРСКА, КОЗАРАЦ,
ДОЊА ЉУБИЈА И ЉУБИЈА
Примарну уличну мрежу у Приједору, поред улица Славка Родића, Козарске, Петра Петровића Његоша,
Краља Александра, Радничке, Српских Великана, Војводе Степе Степановића, чине и следеће улице:
−
−
−
−
−

Светосавска, Николе Пашића, Академика Јована Рашковића
Краља Петра И Ослободиоца, Мухарема Суљановића, Рахима Бајрамовића
Алеја Козарског Одреда, Илије Бурсаћа, Рудничка, Бране Прокопића, 25. маја
Омладински пут, Милана Врховца, ИИ Крајишке бригаде
Османа Џафића, Матије Гупца

Секундарну уличну мрежу у Приједору чине остале улице које се прикључују на примарну уличну мрежу, а
које служе за повезивање појединих урбаних градских насеља са примарном уличном мрежом и осталим
насељима.
Приступне саобраћајнице су површине на којима се одвија саобраћај по ма ком основу (саобраћајнице око
зграда и осталих објеката, прилази паркинзима и сл.) и које се прикључују на примарну или секундарну
уличну мрежу.
Примарну уличну мрежу у насељу Омарска чине следеће улице:
− Рудничка, Светосавска, Војводе Синђелића, Академика Ј. Рашковића, Николе Пашића
Примарну уличну мрежу у насељу Козарац чине следеће улице:
− Младена Стојановића, Омладинска, Партизанска, Раде Кондића
Примарну уличну мрежу у насељима Доња Љубија и Љубија чине следеће улица:
− Абдулаха Курузовића, Драге Лукића, Тоне Перића
САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА
Примарне саобраћајнице у новим насељима су:
a) Насеље „Аеродром И и ИИ“
− Расадник (М-15) – Рудничко насеље – Руди Чајевца – Козарска ......................... Л = 600 м
b) Насеље Јањића пумпа
− Горњи Орловци (М-4) – Врањеши – Доњи Орловци (Л-10) ............................... Л = 1500 м
c) Насеље „Тополик“
− Стевића мост – Тополик – Пруга – Житопромет .................................................. Л =1800 м
d) Насеља „Врбице“ и „Нова Орловача“
− МИП – Мост – Н. Орловача – Које Медића – Врбице – Житопромет (Л-10) .... Л = 2600 м
e) Насеље „Расавци“
− Некатегорисани пут за Горње Расавце – Избјегличко насеље .............................. Л = 700 м
f) Насеље „Стари Воћњак“
− Горњи Орловци (М-4) – Стари Воћњак – Божићи ............................................... Л = 3000 м
g) Насеље „Главица“
− Велико Паланчиште (М-15) – Сточна пијаца – Главица И – Главица ИИ ........... Л = 500 м
h) Насеље „Каваниште“
− Каваниште – Мало Паланчиште (Л-09) ................................................................. Л = 1300 м
II ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
1. ПЛАН ПРИХОДА
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор као и улица у новим насељима износе кумулативно 2.000.000,00 КМ, а иста се односе на:
- средства од регистрације возила,
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- средства од наканада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и
улицама у насељима,
- средства од индиректног опорезивања,
- средства од ренте за експлоатацију минералних сировина (рудници и каменоломи).
Приход односно средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних јавних путева
и улица износе 2.000.000,00 КМ.
УКУПАН ПРИХОД: ........................................................................................... 2.000.000,00 КМ.
2. ПЛАН РАСХОДА
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор и улица у насељима биће распоређена како слиједи:
А) редовно одржавање локалних путева и улица у насељима ............................. 500.000,00 КМ
Б) редовно одржавање некатегорисаних јавних путева ........................................ 400.000,00 КМ
Ц) зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева и
улица у насељима ................................................................................................ 150.000,00 КМ
Д) средства за одређене намјене - помоћ МЗ у смислу одржавања некатегорисаних
јавних путева од интереса за мјесне заједнице ................................................. 50.000,00 КМ
Е) средства за одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације ........... 100.000,00 КМ
Ф) средства за заштиту пута и путног појаса ......................................................... 100.000,00 КМ
Г) средства за хитне интервенције .......................................................................... 100.000,00 КМ
Х) средства за суфинансирање реконструкције путева и улица
по закључку скупштине (40 %) .......................................................................... 100.000,00 КМ
И) реконструкција – асфалтирање .......................................................................... 500.000,00 КМ
УКУПАН РАСХОД: ............................................................................................ 2.000.000,00 КМ
А) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ
Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељеним у износу од
500.000,00 КМ се дијеле на:
а1) редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица ....................... 225.000,00 КМ
а2) редовно одржавање макадамских локалних путева и улица ......................... 225.000,00 КМ
а3) редовно одржавање улица (саобраћајница) у новим насељима ....................... 50.000,00 КМ
а1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица
Средства у износу од 225.000,00 КМ биће распоређена на асфалтиране локалне путеве и улице на
бази досадашњих улагања, на бази стања путева и улица, приоритета у погледу постојећих аутобуских
линија, саобраћајног оптерећења, броја становника итд.
Одјељење за стамбено комуналне послове ће на бази континуалног надзора и праћења стања
локалних путева и улица одређивати приоритете, количину и врсту радова на појединим локалним путевима
и улицама у насељима (Приједор, Омарска, Козарац, Доња Љубија и Љубија), а нарочито у погледу
оштећења у виду ударних рупа и осталих оштећења инфраструктурно-комуналног система.
а2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица
Средства у износу од 225.000,00 КМ биће распоређена према приоритетима које ће одредити
Одјељење за стамбено комуналне послове на бази континуалног праћења стања путева.
а3) Редовно одржавање саобраћајница у новим насељима
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Средства у износу од 50.000,00 КМ биће распоређена према приоритетима које ће одредити
Одјељење за стамбено комуналне послове преко надзорног органа за путеве и улице.
УКУПНО: А = а1 + а2 + а3 = ................................................................................. 500.000,00 КМ
Б) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР
За редовно одржавање некатегорисаних путева од интереса за Општину Приједор предвиђена су
средства у износу од 400.000,00 КМ, а исти износ ће бити распоређен на ове путеве на основу досадашњих
улагања, стања ових путева, приоритета у погледу кориштења итд.
Распоређивање ових средстава одредит ће Одјељење за стамбено комуналне послове преко
континуалног надзора и праћења стања ових путева на поједине некатегорисане путеве према стању истих и
врсти потребних радова.
Ц) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉИМА
За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељима предвиђен је
износ од 150.000,00 КМ.
Ова средства су распоређивана на основу досадашњих искустава, Програма - Плана зимске службе
за период 15.11.2007. године до 15.04.2008. године, који је урађен од стране Одјељења за стамбено
комуналне послове. Овај износ се односи на период од 01.01.2008. године до 15.04.2008. године и на период
15.11.2008. године до 31.12.2008.године.
Д) СРЕДСТВА ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЈЕНЕ - ПОМОЋ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
За одржавање некатегорисаних путева у МЗ од интереса за МЗ планирана су средства у износу од
50.000,00 КМ, која ће бити распоређена на основу захтјева МЗ као и стања истих путева. Савјети МЗ доносе
годишње планове одржавања некатегорисаних путева важних за функционисање саобраћаја у МЗ на основу
смјерница одређених од стране Одјељења за стамбено комуналне послове.
Е) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
За одржавање путних објеката (мостови, путни пралази, пропусти, ограде, аутобуска стајалишта) и
хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана су средства у износу од 100.000,00 КМ и иста ће бити
распоређивана на бази указаних потреба, односно оправданих захтјева.
Ф) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА
У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање
саобраћаја за општину Приједор и безбједног одвијања саобраћаја на истим (ископ подужних путних канала,
уређење путног појаса, сјеча ратиња поред пута и сл.) планирана су средства у износу од 100.000,00 КМ и
иста ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, односно оправданих захтјева.
Г) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
За ова средства планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на основу указних
потреба. Иста средства се односе на интервенције које се не могу напријед предвидјети, али се одређен износ
за исте мора резервисати. (клизишта, одрони, поплаве, прекид саобраћаја услед елементарних непогода итд.).
Х) СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ПО ЗАКЉУЧКУ
СКУПШТИНЕ (40 %)
За ове потребе планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана по захтјевима МЗ а
у складу са приоритетима које ће Начелнику општине предложити Одјељење за стамбено комуналне
послове на бази континуираног праћења стања путева и улица на подручју општине Приједор, као и
досадашњих улагања у реконструкцију путева и улица а све у вези са реализацијом закључка Скупштине
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општине Приједор бр. 01-34-127/05 од 07.10.2005. године гдје се приоритет у реконструкцији (асфалтирању)
даје путевима и улицама гдје су финансијска улагања од стране мјесног становништва већа од 60%.
И) РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА - АСФАЛТИРАЊЕ
Средства за реконструкцију – асфалтирање путева и улица у износу од 500.000,00 КМ
подразумјевају асфалтирање и пресвлачење тротоара, школских дворишта и дворишта стамбених зграда,
паркиралишта, прилазних путева и краћих улица.
Средства у износу од 500.000,00 КМ биће распоређена на асфалтирање тротоара, школских
дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта, прилазних путева и краћих улица, а у складу са
приоритетима које ће Начелнику општине предложити Одјељење за стамбено комуналне послове на бази
континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.
УКУПНО: А + Б + Ц + Д + Е + Ф + Г + Х+ И ..................................... 2.000.000,00 КМ
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА
Буџетом општине Приједор планирана су средства у износу од 2.000.000,00 КМ за редовно
одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање саобраћаја и
улица у насељима. Ради се о конкретизацији члана 53, 54 и 55. Закона о јавним путевима (Службени Гласник
Републике Српске број 03/04) као и реализацији накнада предвиђених Одлуком о локалним путевима,
некатегорисаним јавним путевима и улицама у насељима.
IV СТРАТЕГИЈСКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Стратегијски циљеви програма одржавања путева и улица су:
 квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева,
 могућност асфалтирања и пресвлачење тротоара, школских дворишта и дворишта стамбених зграда,
паркиралишта, прилазних путева и краћих улица у оквиру редовног годишњег одржавања,
 могућност суфинансирања асфалтирања путева и улица према важећој Одлуци Скупштине општине,
 квалитетније одржавање тротоара и других јавних асфалтних површина у граду,
 побољшано оджавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и рјешавања проблема
одводње површинских вода,
 безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских стајалишта.
НАПОМЕНА: Да би се што ефикасније реализовали ови циљеви потребно је наћи могућност повећања
буџетских средстава за одржавање путева на минимално 3.000.000,00 КМ
V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
1. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења односно
указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник Општине или ће за исто овластити
Одјељење за стамбено комуналне послове.
2. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу пропорционално
вршити смањење радова по свим ставкама.
3. Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за разрађивање расподјеле појединих ставки по
путним релацијама, односно по путевима (улицама) појединачно на основу континуираног надзора
истих.
4. У случају већег износа планираних средстава Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за
доношење Анекса овог Програма.
5. Континуално вршити контакте са институцијама (Влада РС, Министво саобраћаја и веза РС, ЈП „Путеви
РС“, Трезор РС) у смислу остварења припадајућих средстава.
6. Одредити квалитетне инструменте реализације Одлуке о локалним путевима, некатегорисаним јавним
путевима и улицама у насељима у смислу наплате предвиђених накнада а које су основ за реализацију
овог Програма.
7. Ради ефикасног праћења изведених радова и утрошка средстава по појединим ставкама потребно је
подносити шестомјесечне извјештаје као и годишњи извјештај о реализацији овог Програма.
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На основу члана 50. и 51. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 30/07), члана
30. Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 18. Статута општине Приједор
(“Службени гласник Општине Приједор”, број:
5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор на
XLI сједници одржаној 27.03.2008. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о задужењу Општине по гаранцији за А.Д.
“Комуналне услуге” Приједор
Члан 1.
Доноси се одлука о задуживању по кредитном
задуживању А.Д. “Комуналне услуге” Приједор
(у даљем тексту: корисник гаранције) на износ
главнице од:
618.434 КМ
(Словима:шестстотинаосамнаестхиљадачетиристо
тинетридесетчетириконвертибилнемарке).
Члан 2.
Кредитна средства из члана 1. усмјериће се за
набавку два специјална возила за одвоз
комуналног отпада за потребе А.Д. „Комуналне
услуге“ Приједор.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове одлуке, за која се
задужује Општина обезбиједиће се дугорочним
банкарским кредитом уз следеће услове:
- Каматна стопа до 0,55 % годишње + трошкови
осигурања од 2,71 %,
- Рок отплате: 15 (година),
- Грејс период 5 година,
- Период амортизације капиталне инвестиције
која се финансира из задужења (два специјална
возила за одвоз комуналног отпада) је 7 година,
- Отплата кредита вршиће се из намјенских
средстава од накнада за одвоз комуналног отпада
и осталих властитих прихода А.Д. „Комуналне
услуге“ Приједор.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
Број: 01-022-17/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:27.03.2008.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 6. Закона о превозу у друмском
саобраћају (Службени Гласник Републике Српске,
број 04/00, 26/01, 85/03, 49/04 и 109/05), члана 30.
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Закона о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске број 101/04) и члана 18.
Статута општине Приједор (Службени гласник
општине Приједор број 05/05) Скупштина
општине Приједор на XLI сједници одржаној
27.03.2008. године, донијела је
ОДЛУКУ
о јавном превозу лица и ствари на подручју
општине Приједор
Члан 1.
Овом одлуком регулишу се услови и начин
обављања јавног превоза лица у линијском
градском и приградском друмском саобраћају и
ванлинијског јавног превоза лица и ствари на
подручју општине Приједор
I - ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА У ЛИНИЈСКОМ
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ
ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 2.
Јавни превоз лица, у линијском градском и
приградском друмском саобраћају на подручју
општине Приједор, могу вршити предузећа и
друга правна лица, регистрована за обављање
превозничке дјелатности – јавног превоза лица у
линијском градском и приградском друмском
саобраћају, са сједиштем или регистрованом
пословном јединицом у општини Приједор, као и
физичка лица која имају одобрење за обављање
јавног превоза лица у линијском градском и
приградском друмском саобраћају издато од
одјељења надлежног за послове саобраћаја
општине Приједор (у даљем тексту: превозник).
Члан 3.
Јавни превоз у линијском градском и приградском
саобраћају је превоз лица и ствари на одређеним
линијама, који се врши по утврђеном и
регистрованом реду вожње и утврђеној и
објављеној тарифи.
Изузетно, превоз инвалидних лица на подручју
општине Приједор може се организовати као
јавни градски превоз, који није линијски, већ се
обавља према потребама тих лица.
1. Возила у градском и приградском саобраћају
Члан 4.
Превоз у јавном линијском градском и
приградском саобраћају, може се вршити
аутобусима
произведеним
за
градски
и
приградски саобраћај и који имају одговарајућу
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лиценцу издату од одјељења надлежног за
послове саобраћаја општине Приједор.

област рекламирања
Приједор.

Члан 5.
Аутобуси којима се врши градски и приградски
саобраћај морају бити једнообразно обојени бојом
коју одређује превозник.

Рекламне поруке превозник може истицати само
на начин који не ремети основну функцију возила,
објеката, уочљивост информативних порука
корисницима градског и приградског превоза и да
не угрожава безбједност саобраћаја.

Поред ознака прописаних о начину обиљежавања
возила на бочним странама, аутобус мора носити
грб општине Приједор, димензија које не могу
бити мање од 200 мм x 150 мм.
На аутобусима морају бити јасно и видљиво
означени улази и излази.
Члан 6.
Аутобус којим се врши превоз, мора бити видно
обиљежен ознакама за информисање путника.
На чеоној и десној бочној страни, поред улазних
врата, аутобус мора да има ознаку са бројем и
називом линије.
Када се возилом не врши редован превоз, или се
не примају путници, на предњој страни возила
поставља се одговарајућа ознака „ВАНРЕДНА
ВОЖЊА“, „ЗА ГАРАЖУ - ПАРКИРАЛИШТЕ“,
„У КВАРУ“.
У унутрашњости возила морају бити истакнуте
важније одредбе о реду у возилу (мјеста за
посебне категорије путника, ознака улазних и
излазних врата, цијена возних карата и казне за
путнике затечене без одговарајућих возних карата
и слично), и графичка карта са мрежом линија и
редом вожње за линију на којој аутобус врши
превоз.
Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и
провјетрен.
У дане када је вањска температура нижа од 10 °C,
аутобус прије изласка на линију мора бити
загријан, а у току рада нормално загријаван.
Унутрашњост аутобуса ноћу, и у условима
смањене видљивости, мора бити освијетљена.
Члан 7.
Превозник има право да возила, објекте, опрему,
возне карте и елементе информативног система,
који су у његовом власништву, користи за
истицање рекламних порука, у складу са законом
и овом одлуком и прописима који регулишу

на

подручју

општине

2. Одређивање и одржавање линија
Члан 8.
Јавни превоз лица у линијском градском и
приградском
саобраћају,
врши
се
ради
задовољавања потреба корисника превозних
услуга и то на:
- сталним линијама, на којима се превоз врши у
цјелом периоду важења реда вожње,
- сезонским линијама, на којима се превоз врши
у одређеном периоду важности реда вожње
(школска линија, излетничка линија).
Јавни превоз радника на посао и са посла, ученика
и студената до школе и мјеста становања без
других лица у ванлинијском друмском саобраћају
може се обављати на основу писменог уговора,
који се мора налазити у возилу, само на трасама
на којима превозне потребе нису задовољене
регистрованим линијама.
Члан 9.
Линије, као и измјене на постојећим линијама
градског и приградског саобраћаја, Закључком
утврђује Начелник општине Приједор, на
приједлог одјељења надлежног за послове
саобраћаја.
Промјеном на линији не сматра се промјена
настала усљед извођења радова на путу, као и
због
одржавања
спортских
и
других
манифестација на путу.
Члан 10.
Избор превозника који ће вршити превоз на
одређеној линији, или групи линија, врши се
путем јавног надметања, по критеријима
утврђених Правилником о начину, критеријима и
поступку додјеле линија, усклађивања, овјере и
регистрације редова вожње на линијама градског
и приградског превоза на подручју општине
Приједор.
Са превозником, изабраним путем
надметања, Општина закључује уговор.

јавног
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Превозник који са Општином закључи уговор о
вршењу превоза путника на линији не може
препустити обављање линије другом превознику.
У случају раскида уговора за вршење превоза на
одређеној линији, или групи линија, избор новог
превозника провешће се јавним надметањем, а
уговор са изабраним превозником ће се
закључити до рока утврђеног са претходним
превозником.
3. Ред вожње
Члан 11.
Ред вожње у градском и приградском друмском
саобраћају утврђује превозник за линију коју
добије на јавном надметању према елементима
реда вожње добијеним од одјељења надлежног за
послове саобраћаја, који су у складу са потребама
корисника превозних услуга.
Члан 12.
Редове вожње, утврђене на начин из предходног
члана, превозници достављају на усклађење и
регистрацију надлежном одјељењу за послове
саобраћаја,
по
поступку
прописаном
Правилником о начину, критеријима и поступку
додјеле
линија,
усклађивања,
овјере
и
регистрације редова вожње на линијама градског
и приградског превоза на подручју општине
Приједор.
Члан 13.
Ако дође до промјена у потребама корисника
превозних услуга на одређеној линији, превозник
који обавља превоз на тој линији је дужан да
утврди нови ред вожње према препорукама и
смјерницама одјељења надлежног за послове
саобраћаја, које су у складу са промјенама
потреба корисника превоза, те да исти региструје
према прописима.
Члан 14.
Усклађени редови вожње у градском и
приградском саобраћају региструју се сваке
године, за регистрациони период од 1. јуна
текуће, до 31. маја наредне године.
4. Аутобуска стајалишта
Члан 15.
Стајалиште је унапријед утврђено и обиљежено
мјесто, које у правилу има одговарајућу
саобраћајну површину за заустављање возила и
површину за улазак и излазак путника из возила
која саобраћају на одређеним линијама по
регистрованом реду вожње.
Површина која се користи за улазак или излазак
путника из возила, мора бити изван коловоза.

БРОЈ: 4/08

Изградњу и одржавање површина за улазак и
излазак путника из возила, као и објеката који
служе за задржавање путника на тим површинама,
врши општина Приједор.
На заједничким трасама већег броја линија, које
одржавају два или више превозника, стајалиште
мора бити заједничко.
Члан 16.
Стајалиште одређује одјељење надлежно за
послове саобраћаја, по сопственој иницијативи, на
приједлог превозника или корисника превозних
услуга.
За поласке на приградским линијама, као почетно
стајалиште, може се користити градскоприградски терминал или аутобуска станица.
Начелник општине Приједор ће посебним
Закључком утврдити висину накнаде за обављање
полазака са градско-приградског терминала.
На простору градско-приградског терминала
забрањено је паркирање за сва возила, осим такси
возила на утврђеном и обиљеженом такси
стајалишту.
Члан 17.
Стајалиште мора бити видно обиљежено
стајалишном ознаком.
Стајалишна ознака мора да садржи: назив
стајалишта, број и назив линије, а на почетним и
крајњим, као и на осталим стајалиштима гдје за то
постоји техничка могућност, извод из реда вожње,
као и план линија у графичком облику.
Члан 18.
Уређена и обиљежена стајалишта могу користити
само аутобуси који саобраћају на линијама на
којима су та стајалишта регистрована у реду
вожње.
Члан 19.
Улазак и излазак путника у јавном градском и
приградском превозу, врши се само на означеним
и регистрованим стајалиштима.
Члан 20.
Возач је дужан да возило зауставља на свим
регистрованим стајалиштима на линији и да,
приликом заустављања, отвори сва врата
Изузетно, возило се не мора зауставити на
стајалишту ако у возилу нема слободних мјеста и
ако возач утврди да у возилу нема путника који на
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том стајалишту желе изаћи, нити путника на
стајалишту.
5. Дужности и обавезе возача и путника
Члан 21.
Само возач отвара или затвара врата возила.
Возач не смије покренути возило, док се не увјери
да је завршен излаз и улаз путника и да су сва
врата затворена.
Члан 22.
Возач не смије напуштати возило док се у њему
налазе путници, као и док не прекине рад мотора
и укочи возило.
Члан 23.
Прије заустављања возила на стајалишту, возач
возила је дужан да благовремено објави назив
стајалишта.
Члан 24.
Путници улазе и излазе из возила на врата која су
одређена за улаз односно излаз.
Члан 25.
На почетном стајалишту возач не смије да
задржава аутобус дуже од 10 минута.
На почетним и крајњим стајалиштима, возач
возила је дужан да, у случају временских
неприлика (киша, снијег, велика хладноћа или
врућина), омогући путницима улазак у возило
одмах након њиховог пристајања.
Члан 26.
Возач не смије да задржава аутобус на пролазним
стајалиштима дуже од времена које је потребно за
улазак и излазак путника.
Члан 27.
За коришћење услуге превоза, путник је дужан да
у возилу посједује одговарајућу возну карту,
претплатну карту или другу одговарајућу исправу.
Путник је дужан да, на захтјев овлашћеног лица
превозника, покаже одговарајућу возну исправу.
Уколико путник не посједује одговарајућу возну
карту, односно одбије да је покаже, дужан је да
овлашћеном лицу превозника пружи податке о
свом идентитету.
Ако се лице затекне у возилу без возне карте,
овлашћено лице ће исту наплатити на начин
регулисан актима превозника.
Члан 28.
Путник у возилу смије заузети само једно сједало.
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Инвалиди, слијепе особе и њихови пратиоци,
старији и очигледно болесни путници, труднице и
особе са малом дјецом, имају предност код уласка
у возило и заузимање мјеста за сједење.
У сваком возилу, прва два предња десна мјеста за
сједење, морају бити одређена и обиљежена за
инвалиде I и II категорије.
Члан 29.
За вријеме вожње у простору за возача не смије се
нико налазити.
За вријеме вожње, возач не смије разговарати са
путницима, нити користити мобилни телефон.
Члан 30.
Сигнал за полазак аутобуса са стајалишта даје
возач који отвара и затвара врата.
Члан 31.
У случају прекида превоза или квара на возилу,
превозник је дужан да, у најкраћем року,
обезбједи друго возило и омогући путницима да
са истим возним картама наставе вожњу.
Члан 32.
Путник који оштети или запрља возило, дужан је
да надокнади штету. Ако путник одбије да плати
штету, дужан је да пружи тачне податке о свом
идентитету возачу или другом овлаштеном лицу.
Члан 33.
Путници не смију:
1. ометати возача или друго овлашћено лице у
возилу у обављању службе;
2. пушити у возилу;
3. бацати отпатке или на други начин загађивати и
уништавати возило;
4. употребљавати без потребе справе за кочење и
сигналне уређаје;
5. дирати, оштећавати натписне плоче, обавијести,
рекламе и слично;
6. задржавати се у дијелу возила, ако се тиме
омета наплата возних карата, онемогућије или
отежава правилан распоред путника у возилу,
односно њихов улазак или излазак из возила;
7. онемогућавати отварање и затварање врата на
возилу;
Возач је дужан опоменути путника који поступа
противно одредбама из претходног става, а
уколико и поред опомене, путник изврши коју од
наведених радњи, возач ће позвати путника да
напусти возило.
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Члан 34.
Ствари нађене у аутобусу предају се овлаштеном
лицу, или возачу аутобуса, који су дужни да
налазачу ствари издају потврду у коју ће уписати
име и презиме, односно назив превозника, број
линије, регистарски број аутобуса, вријеме
проналаска ствари, опис ствари и име и презиме
налазача.
Ако се за вријеме вожње не јави власник нађене
ствари, службено лице којем је иста предата, мора
ствар по завршетку вожње омах предати служби
превозника.
Превозник је дужан да нађене ствари преда у року
од 3 дана Станици јавне безбједности Приједор.
Са нађеним стварима – предметима поступаће се
према прописима о нађеним стварима.
Члан 35.
За вријеме рада, посада аутобуса и друго
саобраћајно особље превозника, дужни су да се
према путницима односе са дужном пажњом и
предусретљивошћу.
II – ЈАВНИ ПРЕВОЗ ЛИЦА И СТВАРИ У
ВАНЛИНИЈСКОМ САОБРАЋАЈУ
ЗАПРЕЖНИМ ВОЗИЛИМА,
ПОЉОПРИВРЕДНИМ МАШИНАМА,
МОТОЦИКЛИМА СА ПРИКОЛИЦОМ,
ТРИЦИКЛИМА НА МОТОРНИ И
ДРУГИ ПОГОН
Члан 36.
На подручју општине Приједор, није дозвољено
вршити јавни превоз лица и ствари запрежним
возилима и пољопривредним машинама.
Члан 37.
На подручју општине Приједор, није дозвољено
вршити јавни превоз лица и ствари мотоциклом са
приколицом и трициклом на моторни, или други
погон.
III – НАДЗОР
Члан 38.
Назор над спровођењем ове одлуке, врши
надлежна саобраћајна инспекција и у оквиру своје
надлежности радници полиције и комуналне
полиције.
IV – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 39.
Новчаном казном од 500,00 – 3.000,00 КМ казниће
се за прекршај предузеће или друго правно лице:
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1. ако врши јавни превоз аутобусима супротно
одредбама члана 3. Одлуке;
2. ако користи аутобусе који не испуњавају
прописане услове, сходно члану 5. Одлуке;
3. ако возило на линији видно не обиљежи
ознакама од значаја за информирање путника,
прописаним у члану 6. Одлуке;
4. ако у унутрашњости возила уредно не истакне
важније одредбе о реду у возилу и не предузима
радње прописане чланом 6. став 4, 5, 6. и 7.
Одлуке;
5. ако рекламе и друге натписе постави супротно
одредбама члана 7. Одлуке;
6. ако користи стајалиште, а исто нема
регистровано у реду вожње (члан 18. Одлуке);
7. ако прима и испушта путнике изван означених
и регистрованих стајалишта (члан 19. Одлуке);
8. ако не заустави возило на свим регистрованим
стајалиштима (члан 20. став 1. Одлуке);
9. ако напушта возило док се у њему налазе
путници и док не прекине рад мотора и укочи
возило (члан 22. Одлуке);
10 ако поступа супротно одредбама члана 25. став
1. Одлуке;
11. ако задржава аутобус на пролазним
стајалиштима дуже од времена колико је
потребно за улазак и излазак путника (члан 26
Одлуке);
12. ако у возилу није одредио мјеста за инвалиде
(члан 28. став 3. Одлуке);
13. ако не обезбједи превоз путника након
прекида превоза, или квара на возилу (члан 31.
Одлуке);
14. ако са изгубљеним и заборављеним стварима
поступи на начин супротан одредби члана 34.
Одлуке;
15. ако на подручју општине Приједор врши јавни
превоз лица и ствари запрежним возилима,
пољопривредним машинама, мотоциклом са
приколицом и трициклом на моторни или други
погон (члан 36. и 37. Одлуке).
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За наведене прекршаје казниће се и одговорно
лице у предузећу, или другом правном лицу,
новчаном казном од 300,00 – 500,00 КМ.
За прекршаје из страва 1. овог члана, изузев тачке
15. казниће се физичко лице које обавља превоз
на основу одобрења надлежног органа новчаном
казном од 300,00 – 1.000,00 КМ.
Члан 40.
Новчаном казном од 150,00 – 400,00 КМ казниће
се за прекршај физичко лице које обавља превоз
на основу одобрења надлежног органа:
1. ако не заустави возило на регистрованом
стајалишту (члана 20. Одлуке);
2. ако благовремено не објави назив стајалишта
(члан 23. Одлуке);
3. ако поступа супротно одредбама члана 25.
Одлуке;
4. ако задржава аутобус на пролазним
стајалиштима дуже од времена које је потребно за
улазак и излазак путника (члан 26 Одлуке);
5. ако дозволи да се у простору за возача, за
вријеме вожње, налазе друга лица, или ако за
вријеме вожње разговара са путницима или ако за
вријеме вожње користи мобилни телефон (члан
29. Одлуке);
6. ако не даје сигнал за полазак аутобуса са
стајалишта (члан 30. Одлуке);
7. ако пропусти опоменути путника који поступа
противно члану 33. Одлуке;
8. ако са нађеним и изгубљеним стварима поступа
на начин супротан одредби члана 34. Одлуке;
9. ако се, за вријеме рада, понаша на начин
супротан одредби члана 35. Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и
возач новчаном казном од 50,00 – 90,00 КМ.

БРОЈ: 4/08

3. ако унутрашњост аутобуса ноћу, и у условима
смањене видљивости, не држи освијетљену (члан
6. став 7. Одлуке).
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Превозници који, на дан ступања на снагу ове
одлуке, врше јавни превоз лица у градском и
приградском саобраћају аутобусима који нису
једнообразно обојени и обиљежени на начин из
члана 5. ове одлуке, дужни су таква возила
обојити и обиљежити најкасније у року од 6
мјесеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 43.
Редови вожње, регистровани за регистрациони
период 2007/2008 године продужавају се до
окончања поступка јавног надметања за додјелу
линија градског и приградског саобраћаја и
регистације редова вожње.
Члан 44.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о јавном превозу лица и ствари на
подручју општине Приједор (Службени Гласник
Општине Приједор број 09/06 и 06/07).
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 01- 022-29/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:27.03.2008.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
30
На основу члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“број 5/05
и 9/07 ),те члана 123. Пословника Скупштине
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 8/05, 3/06 и 10/07), Скупштина
општине Приједор на XLI сједници одржаној дана
27.03.2008. године, донијела је

Члан 41.
Новчаном казном у износу од 50,00 КМ до 90,00
КМ казниће се за прекршај возач аутобуса:

ОДЛУКУ
о приступању изради Студије саобраћаја урбаног
подручја Приједора

1. ако аутобус не држи чист и провјетрен (члан 6.
став 5. Одлуке),

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак израде и доношења Студије саобраћаја
урбаног подручја Приједора, у даљем тексту:
Студије саобраћаја.

2. ако аутобус, прије изласка на рад или у току
рада, није загријан (члан 6. став 6. Одлуке),
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Члан 2.
Израда Студије саобраћаја односи се на урбано
подручје Приједора у површини од око 4788,0 ха
Границе подручја из претходног става су
оријентационе а коначне границе простора
обухваћеног израдом Студије саобраћаја одредиће
се у току израде исте.
Члан 3.
Циљеви израде Студије саобраћаја су:
а) Измјена ранијих планских одредница и
просторних рјешења у циљу рационалнијег
кориштења и уређења простора и постизања
одговарајуће ефикасности саобраћаја.
б) Усклађивање са концептом саобраћаја из
Просторног плана РС
в) Усклађивање планских рјешења са потребама
развоја и промјенама у простору које су се десиле
у блиској прошлости
г) Стварање услова за дефинисање програмских
смјерница за израду Просторног плана општине
приједор и Урбанистичког плана Приједора
д) Преиспитивање концепта саобраћаја из
расположиве планске документације и по потреби
дефинисање новог
е) Заштита коридора (земљишта) за реализацију
планског рјешења саобраћаја
ђ) Анализа постојећег стања и утврђивање
приоритета и динамике рјешавања предложених
рјешења
Члан 4.
Изради Студије саобраћаја претходи израда
Нацрта Студије саобраћаја у сврху провјере
потреба, жеља и просторних могућности
третираног подручја.
Нацрт Студије саобраћаја разматра Радна група за
израду Студије саобраћаја и формира Приједлог.
Члан 5.
Носилац припреме за израду Студије саобраћаја је
Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Плана је надлежна стручна
организација регистрована за израду просторно –
планске
документације
у
сарадњи
са
одговарајућом стручном организацијом за област
саобраћаја.
Радну групу за израду Студије саобраћаја ће
именовати
Начелник
општине
посебним
рјешењем.
Члан 6.
План ће се израдити на топографско –
катастарским
подлогама у одговарајућој
размјери.
Члан 7.
Средства за израду Студије саобраћаја осигураће
се из буџета општине Приједор.
Уговор о изради Плана закључиће Стручна
организација и општина Приједор.
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Члан 8.
Рок за израду Студије саобраћаја је 6 мјесеци од
доношења ове Одлуке.
Члан 9.
Одјељење за просторно уређење, као носилац
припреме, у сарадњи са Радном групом утврђује
Приједлог Студије саобраћаја и доставља га
Скупштини општине на разматрање и доношење.
Члан 10.
Стручна организација ће доставити носоцу
припреме Студије саобраћаја елаборат Студије и
њену електронску верзију.
Члан 11.
Све стручне, административне и друге послове у
вези израде и усвајања Студије саобраћаја,
обавиће Одјељење за просторно уређење.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједору".
Број:01-022-28/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:27.03.2008.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
31
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05,
3/06 и 10/07), разматрајући Програм редовног
одржавања локалних путева, некатегорисаних
путева и улица на подручју општине Приједор за
2008.годину, Скупштина општине Приједор на
ХLI сједници одржаној дана 27.03.2008.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихватају се све сугестије за одржавање
локалних некатегорисаних путева везаних за
насипање, копање јаркова, као и крпање свих
асвалтних површина.
2. У случају суфицита сачинити Програм
асфалтирања путева и доставити га Скупштини на
усвајање.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-31/08
Приједор
Датум:27.03.2008.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и члана 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од 23.
300,00 КМ, Мјесној заједници Бишћани за израду
санитарног чвора и санацију дијела Друштвеног
дома који ће се користити за амбуланту
породичне медицине у овој мјесној заједници.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке
6139007 Учешће у трошковима породичне
медицине, на жиро рачун извођача радова
„Занатски предузетник Кадирић Мустафа“
Приједор, број: 3384102200047361- 22-41-00047-3,
отворен код Загребачке банке, ЈИБ:4504702370003
.
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
општине Приједор".
Образложење
Дана
20.02.2008.године
Мјесна
заједница
Бишћани обратила се Начелнику општине
Приједор са захтјевом за новчану помоћ потребну
за за израду санитарног чвора и санацију дијела
Друштвеног дома који ће се користити за
амбуланту породичне медицине у овој мјесној
заједници.
Разматрајући захтјев утврђено је да постоје
расположива средства у Буџету општине
Приједор, те да се захтјеву може удовољити.
На основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Број: 02-40-372/08
Начелник Општине
Датум:17.03.2008.г.
Марко Павић с,р,
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
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ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу пензионера
Приједор
I
Одобравају се новчана средства Удружењу
пензионера општине Приједор, у износу од
64.000,00 КМ , према Плану утрошка средстава из
Буџета Општине Приједор за помоћ пензионерима
у 2008.години, како слиједи:
- 40.000,00 КМ за израду базе података и
попуњавање анкетних листова, а у сврху израде
социјалне карте;
- 24.000,00 КМ за помоћ социјално угроженим
пензионерима.
II
Планом буџета за 2008.годину планирана су
средства у износу од 167.000,00 КМ, учешће у
финансирању удружења пензионера на подручју
општине Приједор. Укупно одобрена средства по
овој одлуци износе 64.000,00 КМ и биће уплаћена
на жиро рачун Општинског удружења пензионера
Приједор, број: 5520210002078229, отворен код
Hipo Alpe Adria Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
финансија општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 02- 40-730/08
Начелник Општине
Датум: 13.03.2008.г.
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи
("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
узроковоне поплавама на грађевинским објектима
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I
Именује се Комисија за процјену штете
узроковане поплавама на грађевинским објектина
на подручју општине Приједор, у периоду од 23.
до 26. 03.2008.године, у саставу:
1.
2.
3.

Здјелар Рајка, предсједник,
Мартић Младен, члан и
Умичевић Ђуро, члан.

II
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да
увидом у стање на грађевинским објектима на
подручјима која су биле захваћена поплавама у
периоду од 23.03. до 26.03.2008.године, утврди
ниво насталих штета.
III
Обавезује се Комисија да одмах приступи
извршењу датог задатка, те да извјештај о
процјени насталих штета доставити Начелнику
општине Приједор.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и
исто ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 02-111-35/08
Датум: 28.03.2008.г.

Начелник Oпштине
Марко Павић,с.р.

***
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи
("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
узроковоне поплавама на пољопривредним
усјевима
I
Именује се Комисија за процјену штете
узроковане поплавама на пољопривредним
усјевима на подручју општине Приједор, у
периоду од 23. до 26. 03.2008.године, у саставу:
1. Марић Татјана, предсједник,
2. Милосављевић Радован, члан и
3. Хошић Зинајда, члан.
II
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да
увидом у стање на пољопривредним усјевима на
подручјима која су биле захваћена поплавама у
периоду од 23.03. до 26.03.2008.године, утврди
ниво насталих штета.
III
Обавезује се Комисија да одмах приступи
извршењу датог задатка, те да извјештај о
процјени насталих штета доставити Начелнику
општине Приједор.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и
исто ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 02-111-34/08
Датум: 28.03.2008.г.

Начелник Oпштине
Марко Павић,с.р.
***
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