
 
 
 
 
 
 

                                    

           
ГОДИНА XVIII 

ЧЕТВРТАК: 20.02.2009. 

БРОЈ 

3 

Web adresa 

www.opstinaprijedor.org. 

1 
На основу  члана 18. Статута Општине Приједор 
(Сл. гласник Општине Приједор бр.5/2005 и 9/07) 
и чланова 117, 118, 119, 120 и 121. Пословника 
скупштине општине (Сл. гласник Општине 
Приједор бр.8/05, 3/06 и 10/07) Скупштина 
општине Приједор на IV  сједници  одржаној дана 
19.02.2009.године донијела је:   
    

П Р О Г Р А М     Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР  ЗА 2009. 
ГОДИНУ 

 
I  У В О Д  
 
Према  многим прогнозома и најавама 
мериторних, 2009.година ће бити година 
финансијске кризе у савјету која највјероватније 
неће заобићи ни нашу Локалну заједницу. У тим 
условима а имајући у виду наша постојећа 
документа, Закон, Статут, Стратешки план развоја 
општине до 2013.године и низ других 
вишегодишњих планова које је ова Скупштина 
усвојила, потребно је да овим Програмом 
утврдимо садржај послова и задатака Скупштине 
општине, начин и рокове њиховог извршења, као 
и носиоце тих активности. 
 
 
 
 
 

У припреми за израду Програма рада прибављен  
је приједлог Начелника општине Приједор те  
приједлози и мишљења политичких партија и 
странака . 

 
Скупштина општине Приједор у 2009. години ће 
своје активности усмјерити у складу са овим 
Програмом рада који обухвата најактуелнија 
питања друштвено економског развоја која су од 
интереса за грађане, предузећа, установе и друге 
облике организовања живота и рада у општини 
Приједор. 

Скупштина ће разматрати и  друга 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 законон,Статутом општине и 
Пословником Скупштине општине . 

 
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА  
 
 ЈАНУАР - МАРТ 2009.године 
1. Извјештај о раду Начелника општине и раду  
    Општинске административне службе, 
    Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
    општине и Начелника општине, 
    Предлагач: Начелник општине. 
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2. Приједлог Програма рада Скупштине општине 
    Приједор за 2009.годину. 
    Обрађивач: Служба за административне 
    послове Скупштине општине 
    Предлагач. Предсједница Скупштине општине 
 
3. Приједлог Рјешења о именовању сталних 
     радних тијела Скупштине општине. 
    Обрађивач: Комисија за избор и именовања, 
    Предлагач: Предсједница Скупштине општине 
 
4. Приједлог Одлуке о сталној мјесечној накнади 
    ОИК за 2009.годину. 
    Обрађивач: Општинска изборна комисија, 
    Предлагач: Општинска изборна комисија 
 
5. Приједлог Рјешења утврђивања листе 
    стручњака за чланове у комисије  за спровођење 
    поступка пријема службеника. 
    Обрађивач: Комисија за избор и именовања, 
   Предлаглач: Предсједница Скупштине општине 
 
6. Приједлог Рјешења о именовању комисије за 
    спровођење поступка за пријем службеника у 
   Административну службу општине Приједор 
   Обрађивач: Стручна служба Скупштине 
   општине и Нечелника општине. 
   Предлагач: Начелник општине 
 
7. Извјештај о извршењу Буџета општине 
    Приједор за 2008.годину, 
    Обрађивач: Одјељење за финансије, 
   Предлагач: Начелник општине. 

 
8. Приједлог Одлуке о изради Студије 
    изводљивости изградње индустријских зона 
    Обрађивач: Одјељење за привреду и 
                         пољопривреду и  
                         Агенција за економски развој 
                        „ПРЕДА-ПД“ Приједор 
  Предлагач: Начелник општине  

 
9. Извјештај о раду Агенције за економски развој 
    „ПРЕДА-ПД“ Приједор 
   Обрађивач; Агенција за економски развој 
                       „ПРЕДА-ПД“ Приједор 
   Предлагач: Начелник општине  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Информација о статусу,броју и структури 
      развојних пројеката које треба реализовати у 
      2009.години према Стратегији развоја 
     општине Приједор 2008.-2013. године 
    Обрађивач:  Одјељење за привреду и 
                          пољопривреду и Агенција за  
                         Економски развој „ПРЕДА- ПД 
                          “Приједор 
    Предлагач:  Начелник општине 

 
11. Приједлог програма утрошка средстава 
       прикупљених по основу накнаде за 
       претварање пољопривредног земљишта  
       у непољопривредне сврхе 
       Обрађивач: Одјељење за привреду и 
       пољопривреду 
       Предлагач: Начелник општине  
 
12. Приједлог програма утрошка средстава 
      остварених продајом дрвних сортимената у 
      2009.години 
      Обрађивач: Одјељење за привреду  
       и пољопривреду 
      Предлагач: Начелник општине   
 
13. Приједлог Одлуке о мјерама за заштиту од  
      пољске штете и спаљивања органских 
      остатака на пољопривредном земљишта 
      Обрађивач: Одјељење за привреду и 
       пољопривреду 
       Предлагач: Начелник општине 
 
14. Извјештај о раду установа из области културе 
       (Народна библиотека "Чирило и Методије",  
        "Музеј Козаре", Позориште "Приједор", 
        "Галерија 96", КУД-а. 
         Обрађивач: Одјељење за друштвене 
         дјелатности, Предлагач: Начелник општине. 

 
15. Извјештај о раду Службе за инспекцијски 
      надзор за 2008.годину, 
      Обрађивач: Служба за инспекцијски надзор, 
      Предлагач: Начелник општине. 

 
16. Извјештај о раду Службе комуналне полиције 
      за 2008.годину, 
      Обрађивач: Служба комуналне полиције, 
      Предлагач: Начелник општине.  
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17. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски вјесник“ 
       Обрађивач: Одјељење за друштвене 
       дјелатности 
        Предлагач: Начелник општине 
 
18. Приједлог програма уређења градског 
       грађевинског земљишта за 2009 годину, 
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
      Предлагач: Начелник општине, 
 
19. Приједлог одлуке о утврђивању базне цијене 
      за обрачун накнаде уређења градског 
       грађевинског земљишта за 2009.годину,   
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
      Предлагач: Начелник општине, 

 
20. Приједлог одлуке о утврђивању основице за 
      израчунавање висине једнократне ренте, 
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
      Предлагач: Начелник општине, 

 
21. Приједлог одлуке о изради Регулационог 
      плана подручја Матарушко поље, Матарушко 
      поље II и насеља „Тукови“-Секције 2,3,и5. 
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
      Предлагач: Начелник општине, 

 
22. Приједлог Одлуке о изради Регулационог 
       плана подручја Матарушко поље,Матарушко 
       поље II и насеља „Тукови“ – Секција 4. 
       Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
       Предлагач: Начелник општине 

   
23. Информација о броју умрлих и рођених у 
       општини Приједор за 2008.годину,  
      Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
      Предлагач: Начелник општине, 
 
24. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама 
     Одлуке о уређењу централног подручја 
     Приједора, са пјешачком зоном („Сл.гласник 
      општине Приједор“ бр.6/06) 
        Обрађивач:Служба за инспекцијски надзор 
         Предлагач: Начелник општине 

 
25. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама 
      Одлуке о условима и начину постављања, 
      изградње и уклањања објеката привременог 
      карактера („Службени гласник општине 
      Приједор“ бр.2/06). 
      Обрађивач: Служба за инспекцијски надзор 
      Предлагач: начелник општине 
 
 
 
 

26. Одлука о усвајању годишњег Оперативног 
      плана Стратешког плана добре управе у 
      области вода и заштите животне средине 
      општине Приједор  за  2009.годину. 
      Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 
       послове 
      Предлагач: Начелник општине 
   
27. Програм редовног одржавања локалних 
       путева, некатегорисаних јавних путева и  
       улица у насељима општине Приједор за 2009. 
       годину 
       Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 
                            послове 
       Предлагач: Начелник општине 
 
28. Приједлог мјера за ублажавање негативних 
      ефеката свјетске економске кризе у општини 
      Приједор са посебним освртом на 
       запошљавање и социјалну заштиту. 
       Обрађивач: Административна служба 
                            општине 
        Предлагач: Начелник општине 
 

АПРИЛ-ЈУНИ 2009.године 
 

1. Извјештај о раду за 2008.годину  
           - Дом здравља, 
            - Градска апотека, 
            - Центар за социјални рад  
            - ОО "Црвени крст" 
   Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности  
                     и директори  здравствених и 
                     социјалних установа, 
   Предлагач: Начелник општине. 

 
2. Приједлог Средњорочног плана развоја 
    социјалне заштите општине Приједор за 
    период 2009. - 2014.годину, 
    Обрађивач: Одјељење за друштвене 
    дјелатности и Центар за социјални рад, 
    Предлагач: Начелник општине 

 
3. Информација о пословању јавних предузећа у 
    општини Приједор за 2008.годину, 
    - Комуналне услуге, 
    - Водовод, 
    - Градска топлана, 
    - Градска тржница, 
    - СД "Младост" 
    - Центар за приказивање филмова, 
    - Завод за изградњу града,  
     Обрађивач: Одјељење за привреду и 
      пољопривреду и директори  
      Предлагач: Начелник општине. 
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4. Приједлог Одлуке о обавезном сузбијању 
    амброзије 
    Обрађивач: Одјељење за привреду и 
    пољопривреду 
    Предлагач: Начелник општине 

 
5. Информација о дјеловању омладинског сектора 
    општине Приједор  
    Обрађивач: Одјељење за друштвене 
                         дјелатности 
    Предлагач: Начелник општине 

 
6. Приједлог одлуке о приступању изради 
    Регулационог плана за нове пословне зоне у 
    Приједор (секција 1. и 2.) 
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Начелник општине. 

 
7. Приједлог одлуке о  изради измјене и допуне 
    Регулационог плана ужег урбаног подручја 
    Омарска 
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Начелник општине. 
 
8. Приједлог Одлуке о изради саобраћајне студије 
    урбано подручје Приједора 
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
   Предлагач: Начелник општине 
 
9. Приједлог Одлуке о изради регулационог плана 
     насеља Урије - ЈУГ 
     Обрађивач : Одјељење за просторно уређење   
     Предлагач: Начелник општине  

 
10. Приједлог Одлуке о просторном плану 
      општине Приједор 
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
      Предлагач: Начелник општине 

 
11. Информација о остваривању допунских права 
      по Одлуци о допунским правима ратних  
      војних инвалида, породица погинулих и  
      умрлих бораца („Службени гласник општине 
      Приједор“ број 10/05) 
     Обрађивач: Одјељење за борачко-инвалидску 
                          заштиту 
     Предлагач: Начелник општине 
 
12. Информација о функционисању Савјета  
      мјесних заједница 
      Обрађивач: Служба за мјесне заједнице 
      Предлагач: Начелник општине 

 
 
 
 

ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 2009.године 
 

1. Извјештај о извршењу Буџета општине 
    Приједор - јануар - јуни 2009.године, 
    Обрађивач: Одјељење за финансије 
    Предлагач: Начелник општине, 

 
2. Извјештај о раду спортских клубова и 
    организација на  подручју општине Приједор 
    Обрађивач: Одјељење за друштвне дјелатности 
    Предлагач: Начелник општине. 

 
3. Информација о школској 2008/2009. години, са 
     приједлогом мјера за побољшање васпитно 
     образовног процеса, 
     Обрађивач: Одјељење за друштвене 
     дјелатности и активи директора основних и  
     средњих школа, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 
4. Извјештај о раду Туристичке организације 
    Приједор 
    Обрађивач: Туристичка организација и 
    Одјељење за друштвене дјелатн. 
    Предлагач: Начелник општине 

 
5. Приједлог Одлуке о именовању директора и 
    чланова Управних и Надзорних одбора 
    субјеката чији је оснивач општина 
    Обрађивач:Одјељење за привреду и 
    пољопривреду и Одјељење за дру-друштвене 
    дјелатности 
    Предлагач: Начелник општине   

 
6. Извјештај о раду Дјечијег вртића „Радост“ 
    Приједор    
    Обрађивач: Одјељење за друштвене дјелатности  
                        и директор Дјечијег вртића „Радост“ 
                         Птиједор 
    Предлагач: Начелник општине 
 
7. Приједлог Одлуке о приступању изради 
    Урбанистичког плана Приједор 
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Начелник општине. 
 
8. Приједлог одлуке о статусу бесправно  
    изграђених објеката 
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење, 
    Предлагач: Начелник општине. 
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9. Приједлог Одлуке о приступању изради 
    Регулационог плана дијела насеља Гомјеница 
    Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
    Предлагач: Начелник општине 

 
10. Приједлог Одлуке о приступању изради 
      Регулационог плана трасе „Источне 
      заобилазнице“-простор ван обухвата Рп зоне 
      уз магистрални пут до споја са изведеним 
     дијелом заобилазнице (Одлука о прист.изради 
     након доношења Просторног плана 
     општине) 
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
     Предлагач: Начелник општине 
 
11. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама  
      Одлуке о безбједности саобрћаја на  
      путевима општине Приједор 
      Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 
                           послове 
     Предлагач: Начелник општине  
  
12. Приједлог Одлуке о оизмјенама и допунама  
      Одлуке о јавном превозу лица и ствари на  
      подручју општине Приједор 
      Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 
                           послове 
      Предлагач: Начелник општине   
 
13. Приједлог Одлуке о такси превозу на подручју 
      општине Приједор 
      Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 
      послове 
      Предлагач: Начелник општине     
 
14. Информација о реализацији Програма 
      реконструкције водоснабдјевања општине 
      Приједор   
     Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне 
                           послове 
     Предлагач: Начелник општине 
 
15. Информација о стању и статусу објеката- 
       имовине мјесних заједница 
       Обрађивач: Служба за мјесне заједнице 
       Предлагач: Начелник општине 
 
16. Извјештај о реализацији мјера за ублажавање 
       негативних ефеката свјетске економске 
       кризе на општини Приједор. 
      Обрађивач: Административна служба 
                          општине 
      Предлагач: Начелник општине 
 
 
 

ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР - 2009.године 
 

1. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о 
     усвајању Буџета општине     Приједор за 
     2009, годину, 
     Обрађивач: Одјељење за финансије, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 
2. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о 
     извршењу Буџета општине   Приједор  за  
     2009.годину 
     Обрађивач: Одјељење за финансије, 
     Предлагач: Начелник општине. 
 
3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета општине 
    Приједор за 2010.  годину,  
    Обрађивач:Одјељење за финансије                              
    Предлагач: Начелник општине. 

 
4.  Информација о стању дјечије заштите на 
     подручју  општине Приједор, 
     Обрађивач: Одјељење за друштвене 
     дјелатности и социјалне установе, 
     Предлагач: Начелник општине. 

 
5. Информације о статусу, броју и структури 
     привредних субјеката ( правних и  
     физичких лица) на подручју општине 
     Приједор, 
     Обрађивач: Одјељење за привреду и 
                          пољопривреду 
     Предлагач: Начелник општине. 

 
6. Информација о структури капиталних 
    инвестиционих улагања на подручју  
    општине Приједор 
    Обрађивач: Одјељење за привреду и 
    пољопривреду 
    Предлагач: Начелник општине. 
 
7. Извјештај о раду Фондације за развој 
    „Приједор“ 
     Обрађивач: Одјељење за привреду и 
     пољопривреду 
     Предлагач: Начелник општине. 

 
8.Приједлог Одлуке о измјенама и допунама 
   Одлуке о грађевинском земљишту   
   Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
   Предлагач: Начелник општине 

 
9. Приједлог Одлуке о приступању изради  
    Регулационог плана дијела насеља    
    Доња  Пухарска  

        Обрађивач. Одјељење за просторно  уређење 
    Предлагач: Начелник општине 
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10. Приједлог Одлуке о изради регулационог 
      плана за нове пословне зоне у Приједору 
      (секција 1. и 2.) 
     Обрађивач: Одјељење за просторно уређење 
     Предлагач: Начелник општине 

 
III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ 

      ОПШТИНЕ 

Скупштина општине Приједор ће за планирани 
период односно у 2009. 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 општине 
из области гдје  је општина надлежна да их 
уређује и дјелује у складу са законом. 

У току календарске године, Станица јавне 
безбједности поднијеће  информацију о 
безбједносној ситуацији на подручју општине 
Приједор.  

 

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 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 
исправкама, 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. 

 
 
 
 
 
 
 

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: 01-022-8/09              ПРЕДСЈЕДНИЦА  
       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:19.02.2009.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
2 
На  основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",бр. 101/04, 42/05 и 118/05) а у вези са 
чланом 18. став 1. алинеја 2. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/05  и 9/07), Скупштина општине 
Приједор на IV сједници одржаној 
19.02.2009.године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању годишњег Оперативног плана 

реализације Стратешког плана добре управе у 
области вода и заштите животне средине општине 

Приједор за 2009.годину 
 
 

Члан 1. 
Усваја се годишњи Оперативни план реализације 
Стратешког плана добре управе у области вода и 
заштите животне средине општине Приједор за 
2009.годину. 
 

Члан 2 
Годишњи Оперативни план из предходног члана 
је саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-4/09   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
         Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2009.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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GODIŠNJI OPERATIVNI PLAN REALIZACIJE STRATEŠKOG PLANA DOBRE UPRAVE U OBLASTI 

VODA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2009.GODINU 
1. Uvod 
 
1.1.Implementacija, praćenje i evaluacija Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite 
životne sredine 
 
1.1.1.Implementacija Strateškog plana 
 

Implementacija strateškog plana vršiće se na osnovu godišnjeg Operativnog plana implementacije koji će 
sadržavati: planirane aktivnosti i projekte za realizaciju, nosioce realizacije aktivnosti i projekata, procjenjena 
finansijska sredstva potrebna za realizaciju projekata i rokove njihovog izvršenja. Prijedlozi projekata koji se 
planiraju godišnjim operativnim planom treba da budu izvedivi, racionalni, ekonomski opravdani i održivi, da 
podržavaju ostvarenje interesa većine zainteresovanih strana i da podržavaju opredjeljenje i strateške ciljeve lokalne 
zajednice u oblasti voda i zaštite životne sredine utvrđene ovim Strateškim planom. 
Odjeljenje za stambeno komunalne poslove je   23.12.2008.godine uputilo dopis svim nosiocima aktivnosti i isti su  
dužni da  u pismenoj i elektronskoj formi dostave aktivnosti, program implementacije, predviđena sredstva , rokove 
realizacije i očekivane rezultate svojih aktivnosti i programa  iz svoje  nadležnosti za one projekte gdje su naznačeni 
kao nosioci realizacije. 
 
Dopisi su dostavljeni: 
  
Vodovod Prijedor 
Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti 
Zavod za izgradnju grada 
Služba MZ 
Dom zdravlja 
Civilna zaštita 
Komunalne usluge 
Vođe grupa Komisije za izradu Strateškog plana 
Preda 
Udruženje drvoprerađivača 
Bolnica 
Stari rudnic 
Ribnjak Saničani  
Rudnici Mittal 
Industroprojekt 
Odjeljenje za prostorno uređenje 
Stručna služba Načelnika opštine 
Odjeljenje za finansije 
Komunalna policija 
Toplana 
Svi su dostavili svoje prijedloge i isti su uvršteni u Operativni plan za 2009.godinu 
 
1.1.2. Izrada operativnih planova  
 

Godišnji Operativni plan za 2009. godinu je pripremilo Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove sa 
Komisijom za za izradu strateškog plana dobre uprave u oblast voda i zaštitu životne sredine, dostavilo  ga načelniku 
Opštine do kraja januara tekuće godine za narednu godinu. Načelnik opštine Prijedor utvrđuje prijedlog Operativnog 
plana i dostavlja ga Skupštini opštine Prijedor na usvajanje. Godišnji Operativni plan usvojen na Skupštini opštine 
Prijedor osnov je za programiranje i izradu planova rada opštinskih službi, javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je 
osnivač opština Prijedor. 
 
1.1.3. Praćenje (monitoring) realizacije godišnjeg Operativnog plana   
            (2009.godinu).  
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Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove prati realizaciju operativnog plana, prikuplja podatke, 
informacije i izvještaje o njegovoj realizaciji, analizira njegovo izvršenje i predlaže načelniku opštine Prijedor mjere 
za njegovo izvršenje. 

Odjeljenje za stambeno komunalne poslove kvartalno dostavlja Komisiji za izradu strateškog plana dobre 
uprave u oblast voda i zaštitu životne sredine informacije, izvještaje i provedene analize o realizaciji godišnjeg 
Operativnog plana. Komisija za izradu strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine 
Prijedor kvartalno razmatra realizaciju strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine na 
osnovu dostavljenih informacija, izvještaja i provedenih analiza izvršenja Operativnog plana, te vrši procjenu stepena 
realizacije Operativnog i Strateškog plana. 

 
1.1.4. Indikatori monitoringa godišnjeg Operativnog  plana  za 2009.godini 
 

●    broj projekata u operativnom planu za 2009. godinu koji  
      će  finansirati opština Prijedor i visina novčanih sredstava, 
●    broj projekata koji će  finansirati  Vlada RS u 2009. godini i visina  
       novčanih sredstava, 
●    broj projekata koje će finansirati Evropska unija u 2009. godini i  
       visina novčanih sredstava i 
●    broj stanovnika koji će  imati korist u 2009. godini. 

 
1.1.5. Sredstva verifikacije godišnjeg Operativnog plana za 2009.godinu 
 
        ●    Odluka o usvojenom budžetu opštine Prijedor za 2009. godinu i periodični izvještaji, 
        ●    Odluka o budžetu RS za 2009.godinu i periodični izvještaji, 
        ●    Izvještaj Evropske komisije o visini odobrenih sredstava za realizaciju projekata i   
              za  realizovane projekte u 2009.godini i 
        ●    Anketiranje građana, korisnika usluga od službe za implementaciju projekata u 2009.  
               godini.  
 
1.1.6.Evaluacija godišnjeg Operativnog   plana za 2009.godinu 
 

Na osnovu provedenih analiza Komisija za izradu strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite 
životne sredine radi izvještaj o stepenu realizacije Strateškog i godišnjeg Operativnog plana za 2009. godinu, kojeg 
dostavlja Načelniku opštine Prijedor i Skupštini opštine Prijedor prije usvajanja godišnjeg Operativnog plana za 
2010.godinu. 
 
2.Izvori finansiranja realizacije projekata i aktivnosti u godišnjem Operativnom  
    planu za 2009.godinu 
 
Izvori finansiranja su sredstva iz budžeta opštine Prijedor, Razvojnog programa Vlade Republike Srpske, 
Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i sredstva građana mjesnih zajednica gdje se realizuju porojekti, 
dontorska sredstva, sredstva privrednih subjekata i ostalih preduzeća. 
                           
3.Umjesto zaključka 
 

Stareško planiranje kao kontinuirani proces ne teži ispunjenju ambicioznih ciljeva rješavanja svih problema 
na području opštine Prijedor, nego je tek prvi korak ka preusmjerenju opštine Prijedor iz sanacionog u razvojni 
period u ovoj oblasti, sa posebnim akcentom na osposobljavanju lokalnih aktera da u budućnosti sami preuzmu, 
provode i unapređuju započeti proces.Pošto se projekat završava 31.08.2009.godine Odjeljenje za stambeno 
komunalne poslove i Komisija će uraditi presjek stanja realizovanih projekata i dostaviti kompletnu informaciju 
udruženju  „Una-Sana” i SDC-u. 

                                                                                                        Odjeljenje za stambeno komunalne poslove 
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OPERATIVNI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEŠKOG PLANA DOBRE UPRAVE U OBLASTI VODA 

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2009. GODINU 
 

1. VODOSNABDIJEVANJE 
 

R/
b 

Šifra 
u 

SPV
OS-u 

Projekti, aktivnosti i 
impelmentacija 

Nosilac realizacije 

Finansijska 
sredstva/ 

Izvori 
finansiranja 

Rokovi 
realizacij

e 

Očekivani 
rezultati 

1  2  3  4 5 6 7. 

01. 
A 

1.1.1. 

Izrada programe zaštite svih 
izvorišta koji se koriste za 
vodosnabdjevanje. 
Aktivnost u okviru projekta 
- U toku je izrada programa zaštite 
izvorišta "Crno vrelo" u okviru 
SECO-a 

Rudarski institut 37,000,00 2009. 
Program zaštite 
izvorišta "Crno 
vrelo" izrađen 

02. 
A 

1.1.2 
Izrada projekata sanacije zona 
sanitarne zaštite izvorišta 

Vodovod 20,000,00 2009. 
Tukovi, 
Mataruško polje 

03. 
A 

1.1.3 

Sanacija i uređenje šljunkara 
nastalih nelegalnom eksploatacijom. 
Aktivnosti u okviru projekta 
- Izvršit će se sanacija posljednje, 
pete šljunkare u području zona  
sanitarne zaštite izvorišta u okviru 
projekta izgradnje kanalizacije u 
Tukovima 

Odjeljenja za stambeno-
komunalne poslove i  

Odjeljenje za privredu i 
društvene djelatnosti 

Sredstva 
obezbeđena u 

okviru projekta 
izgradnja 

knalizacionog 
sistema u 
Tukovima 

2009. 

Šljunkara 
sanirana, 
spriječeno 
zagađenje 
izvorišta u 
Tukovima 

04. 
A 

1.1.4 

Izrada elaborata o stanju 
vodozahvata mjesnih vodovoda 
Aktivnosti 
 - Izrada projektnog zadatka 

Odjeljenje za stambeno 
komunalne poslove, 

Zavod za izgradnju grada, 
Služba mjesnih zajednica 

Projekat će se 
realizovati u okviru 
redovnih aktivnosti 
nosilaca relizacije 

2009. 

Projektni zadatak 
izrađen i na 
osnovu toga se 
mogu kandidovati 
sredstva za 
fondove EU 

05. 
A 

1.1.5 

Izrada Studije izvodljivosti o 
bavljenju poljoprivrednom 
djelatnošću u zonama uže i šire 
zaštite i pojasevima zaštite izvorišta 
u saradnji sa Poljoprivrednim 
institutom BL 
- Izrada projektnog zadatka 

Odjeljenje za privredu i 
društvene djelatnosti 

Sredstva će biti 
definisana nakon 

sprovedenog 
tendera 

2009. 
Projektni zadatak 
izrađen 

Projekat vodosnabdijevanja 
Prijedora - SECO 
 
Obuhvaćeni su sljedeći projekti iz 
SPVOS-a: 
 

Opština Prijedor, SECO, 
preduzeće Vodovod 

 
2009/2010

/2011 
 06. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 1.2.1 Uvođenje kontrole kvaliteta 
vode  za javni vodovodni sistem u 
skladu sa procedurama HACCP-a i 
redovno polugodišnje izvještavanje 
Skupštine opštine 
 

Opština Prijedor, 
SECO,preduzeće Vodovod

Treba još prikupiti 
informacije u 

okviru SECO-a 

2009. i 
2010. 
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A 1.2.2 Uvođenje redovnih analiza 
ispravnosti vode u gradskom i 
lokalnim  vodovodnim sistemima i 
redovno polugodišnje izvještavanje 
SO 
 

Vodovod 
Epidemiološka služba 

Doma zdravlja 

110.000,00 (za 
gradski vodovod) 

2009.  
(redovna 
aktivnost) 

Mjesečni izvještaj 
Opštini za gradski 
vodovod 

A 1.2.3 Rekonstrukcija postojećih 
uređaja  (hlorinatora) za sanitarni 
tretman vode 

Vodovod 

Sredstva će se 
utvrditi nakon 

sprovedene 
tenderske 
procedure 

2009. i 
2010. 

50% 
rekonstruisano 

A 1.2.4  Nabavka i ugradnja novih 
uređaja za  sanitarni tretman vode 

Vodovod 

Sredstva će se 
utvrditi nakon 

sprovedene 
tenderske 
procedure 

2009. i 
2010. 

50% planiranih 
novih uređaja 
ugrađeno 

 
 
 
 
 
 

     

A 1.2.5 Uspostavljanje baze 
podataka o  kvalitetu vode 

Vodovod 

Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Vodovod 

2009. 
Redovno 
za gradski 

Mjesečni izvještaj 
Opštini 

A.2.1.1 Istražni radovi u svrhu 
izrade bilansa voda i baze podataka 
o svim izvorima na području 
opštine 

Vodovod 

40.000,00 
Sredstva 

obezbijeđena u 
okviru Projekta 

SECO 

2009. i 
2010. 

Urađeno za Donju 
Dragotinju i 
bunare EB1 i EB 
2 

A 2.1.2 Izrada master-plana 
vodosnabdijevanja 

Vodovod 

10.000,00 
Sredstva 

obezbijedilo 
preduzeće 
Vodovod 

2008. 
Master plan 
urađen 

A 2.1.4 Idejno rješenje 
vodosnabdijevanja za čitavo  
područje opštine 

Vodovod 

65.000,00 sredstva 
obezbijeđena od 

strane Direkcije zta 
vode RS  

2008. 
Uradio Institut za 
vode iz Bijeljine 

A 2.2.1 Izrada projekata sekundarne 
vodovodne mreže za sva naselja 
koja treba priključiti na primarni 
sistem 
Aktivnosti u okviru projekta 
-potrebno je uraditi glavne 
sekundarne vodove u naseljima 
Omarska,elićka, Gradina, Niševići, 
petrov Gaj, Trnopolje, Marićku. 

Vodovod 

100.000,00 
sredstva će se 

obezbijediti putem 
donacija ili 

učešćem građana 

2009. 

Projekat za 
Omarsku i okolna 
sela, kao i 
Trnopolje, izrađen 

A 2.2.2 Snimanje i izrada katastra 
postojećih vodovodnih instalacija 

Vodovod SECO 
2009., 
2010. i 
2011. 

Dio katastra 
postoji 
- Program i dio 
opreme  nabavljen 

A 2.2.3 Identifikacija mjesta 
kvarova i uzroka gubitka 

Vodovod 

760.000,00 
sredstva 

obezbijeđena u 
projektu SECO 

2009. 
Pilot zona Kokin 
Grad i Lukavica 
uspostavljena 

06. 

 
 
 
 
 
 

A 2.2.4 Otklanjanje identifikovanih 
kvarova - uzroka gubitaka 

Vodovod 
40.000,00 sredstva 

obezbijeđena u 
projektu SECO 

kontinuira
no 

Kvarovi 
otklonjeni 
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A 2.2.7 Nabavka i ugradnja, te 
zamjena neispravnih vodomjera 

Vodovod 

250.000,00 
sredstva 

obezbijeđena u 
projektu SECO 

2009. 2.500 vodomjera 

A 2.2.9  Rekonstrukcija centralnog 
sistema vodosnabdijevanja, linija 
Ljubija-Prijedor-Kozarac 
 

Vodovod 
SECO, znaće se u 

martu nakon 
tendera 

2009. 

-Istražni radovi 
urađeni 
- Rezervoar 
izgrađen 
-Djelomično već 
urađeno u  
  Ljubiji 

A 2.2.10 Regionalni vodovod Donji 
Pervan - Petrov Gaj 

Vodovod 

 Za izradu 
projektne 

dokumentacije 
opština Prijedor  

učestvuje sa 40% 
(180.000,00 KM)  
a ostatak finansira 
Grad Banja Luka 
(270.000,00 KM) 

(cijena radova će se 
utvrditi nakon 

tendera) 

mart 
2009. i 
2010. 

- Projekna 
dokumentacija,  
    

A 2.2.11 Rekonstrukcija lokalnog 
vodovodnog sistema Donja 
Dragotinja 

Vodovod 

500.000,00 
sredstva 

obezbijeđena u 
projektu SECO 

2009. 
Vodovod je već 
rekonstruisan 

A 2.3.2 Izgradnja i kaptiranje novih 
izvorišta te izgradnja novih 
vodovodnih sistema 
Aktivnosti u okviru projekta SECO-
a 

Vodovod 

SECO- Sredstva će 
se utvrditi nakon 

sprovedene 
tenderske 
procedure  

2009 

Obezbijeđivanje 
vode za područja 
koja nisu 
obuhvaćena 
gradskom 
vodovodnom 
mrežom 

A 3.1.1 Usklađivanje režima rada 
postojećih vodovodnih sistema u 
gradskim zonama 

Vodovod 

Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Vodovod 

2009. 
(kontinuir

ana 
aktivnost) 

Bolje 
snabdijevanje 
građana vodom na 
višim visinskim 
zonama 

A 3.1.2 Uvođenje efikasnijeg 
upravljanja, kontrole i održavanja 
vodovoda u gradskom području 
 

Vodovod 

Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Vodovod 

2009. 
(redovna 
aktivnost) 

 Upravljanje, 
kontrola i 
održavanje 
efikasniji 

07.  

A 
2.3.1 

Izrada projektne dokumentacije 
(elaborata) za nove vodozahvate i 
vodovodne sisteme 
Aktivnosti u okviru projekta: 
 - Izrada projektne dokumentacije za 
Tomašicu 

Opština 

U toku je izrada 
projektnog 

zadatka-redovna 
aktivnost 

2009. 
Projektna 
dokumentacija 
izrađena 

 
 
2. ODVODNJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
 
R/
b  

Šifra u  
SPVOS

Projekti, aktivnosti i 
impelmentacija  

Nosilac 
realizacije  

Finansijska 
sredstva/Izvor

Rokovi  
Realizacij

Očekivani rezultati  
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-u  i finansiranja  e  
1  2  3  4  5  6  7.  
 
 

1. 

 
 

 

Izrada“Investiciono-
tehničke 
dokumentacije-Glavni 
izvedbeni projekat 
uređaja za 
prečišćavanje, 
rekonstrukcije 
postojećeg 
kanalizacionog sistema 
otpadnih voda, 
izgradnja novog 
kanalizacionog sistema 
i studija procjene 
uticaja na životnu 
sredinu gradskog  
područja, Omarske i 
Kozarca opštine 
Prijedor“ (Obuhvat 
navedene 
dokumentacije za 
gradsko područje: MZ 
Centar, Pećani, Prijedor 
III-  Raškovac, Kokin 
Grad, 
Tukova,Gomjenice, 
Čirkin Polja, Orlovače 
sa izbjegličkim 
naseljima, Urija sa  
izbjegličkim 
naseljima,Veliko 
Palančiste sa 
izbjegličkim naseljima, 
Orlovaca sa 
izbjegličkim   
naseljima, Garevaca sa 
izbjegličkim naseljima, 
Puharske, Čejreka, 
Hambarina, 
Bišćana,Rizvanovića,  
Rakovčana, Čarakova, 
Stari Voćnjak i 
Brezičana ;Obuhvat za  
Kozarac: Trnopolje, 
Kozaruša, Kevljani, 
Kamnica, Kamičani i 
Petrov Gaj; Obuhvat za 
Omarsku: Omarska, 
Donja Omarska, 
Srednja Omarska, 
Srednja Lamovita, 
Donja Lamovita, 
Niševići) 
 

Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove, Zavod 
za izgradnju 
grada. 

Definisat će se 
nakon 

raspisivanja 
tendera 

2009. Na osnovu urađenog 
Glavnog izvedbenog 
projekta će se 
definisat sredstva za 
izvođenje radova i 
mogućnost 
povlačenja sredstava 
iz fondova EU. 
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Aktivnosti: 
 
Izrada projektnog 
zadatka 
Izbor projektantske 
kuće 
Izrada Investiciono 
tehničke 
dokumentacije 
Revizija projekta. 
Pribavljanje 
urbanističko 
tehničke 
dokumentacije 
 
Navedenom 
dokumentacijom 
obuhvaćeni su 
projekti: 
 
B 2.1.1.Podizanje 
jednog centralnog 
postrojenja za 
prečišćavanje za 
Prijedor 
B 2.1.2.Izgradnja 
sistema kanala i jednog 
postrojenja za 
prečišćavanje za 
Gomjenicu 
B 2.1.6.Izgradnja 
sistema kanala i 
postrojenja za 
prečišćavanje za Gornju 
i Donju Puharsku 
B 1.1.2.Rekonstrukcija 
i modernizacija 
kanalizacione mreže u 
gradu 
B 1.1.3.Izrada 
izvedbeno tehničke 
dokumentacije 
kanalizacione mreže za 
naselja Hambarine, 
Rakovčani, 
Rizvanovići, Bišćani, 
Zecovi i Čarakovo 
B 1.1.4.Izrada 
izvedbeno tehničke 
dokumentacije 
kanalizacione mreže 
cijelog prostora Čerjeka 
i Brezičana 
B 2.1.5. Izgradnja 
sistema kanala i jednog 
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sistema za 
prečišćavanje za 
Omarsku 
B 2.1.5. Izgradnja 
sistema kanala i jednog 
sistema za 
prečišćavanje za 
Kozarac, Trnopolje, 
Kozaruša, Kevljani, 
Kamičani i Petrov Gaj). 
 

2.  Izrada“Iidejnog 
rješenja glavnih 
kanalizacionih 
vodova koji će 
pokupiti fekalne 
kanalizacione vode 
koje se ulijevaju u 
Miloševicu (desna 
strana), Berek 
(lijeva i desna 
strana) i Puharsku 
(lijeva i desna 
strana)“. 
(Obrazloženje:Mnog
e individualne 
kućne i grupne 
kanalizacije 
svedene su u rijeku 
Miloševicu, Berek i 
Puharsku u 
gornjem 
dijelu.Neophodno je 
uraditi idejno 
rešenje glavnog 
kanalizacionog 
kolektora duž tih 
reijeka koji će 
pokupiti fekalne 
kanalizacione vode 
i odvesti u gradski 
kolektor.Nemoguće 
je čistiti ili 
regulisati navedene 
rijeke jer se začepe 
izlazi kanalizacija 
koje su sprovedene 
u rijeke a i 
zakonom je 
zabranjeno). 
 
Aktivnosti: 
 
Izrada projektnog 
zadatka 

Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove, Zavod 
za izgradnju 
grada 

 
20 000,00 KM 
budžet opštine 

Prijedor 

 
2009. 

Definisat će sredstva i 
način odstranjivanja 
priključaka 
pojedinačnih i 
grupnih 
kanalizacionih 
sistema u navedene 
vodene tokove a 
samim tim i zaštitu 
navedenih vodenih 
tokova 
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Izbor projektantske 
kuće 
Izrada Idejnog 
projekta 
Revizija projekta. 
Pribavljanje 
urbanističko 
tehničke 
dokumentacije. 
 
Obuhvaćeni su 
projekti: 
 
B 1.2.2.Rekonstrukcija 
i čišćenje kanala Bereka 
 

3.  Izgradnja 
sekundarne 
kanalizacijone 
mrežeu naselju 
Tukovi. 
 
Aktivnosti: 
 
Rešavanje 
imovinski odnosa. 
Izbor izvođača 
radova i nadzornog 
organa. 
Izrada projektne 
dokumentacije 
kućnih priključaka 
od strane 
preduzeća 
Vodovod. 
Izvođenje radova. 
Tehnički prijem 
izvedenih radova. 

Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove, Zavod 
za izgradnju 
grada, građani 
mjesne 
zajednice 

 
Sredstava od 

kredita ,učešće 
građana, 

donatorska 
sredstva.Iznos 
sredstava će se 
uvrditi nakon 
sprovedenih 
aktivnosti 

 
2009. 

Mogučnost 
priključaka 
domaćinstava u 
zaštitnoj zoni bunara i 
zaštita izvorišta za 
napajanje grada 
vodom 

4.  Izgradnja 
sekundarne 
kanalizacione 
mreže u 
povratničkom 
naselu Čejreci. 
 
Aktivnosti: 
Izrada tenderske 
dokumentacije. 
Raspisivanje 
tendera i izbor 
izvođača radova. 
Izvođenje radova. 
Tehnički prijem 
izvedenih radova. 

Ministarstvo za 
ljudska prava i 
izbjeglice, 
Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove, 
preduzeće 
Vodovod, 
građani mjesne 
zajednice 

260.000,00 
KM 

(100.000,00 
KM 

Ministarstvo 
za ljudska 

prava i 
izbjeglice BiH 
+ 70 000,00 
nabaljene 
cijevi + 

građani 90 
000,00) 

 
2009. 

Omogućit će 
priključak 150 
domaćinstava iz reda 
povratnika i održivi 
povratak Bošnjaka u 
MZ Čejreci. 
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Izrada kućnih 
priključaka od 
strane preduzeća 
Vodovod. 
Priključivanje 
domaćinstava na 
izgrađenu 
kanalizacionu 
mrežu. 
Evidentiranje 
priključenih 
domaćinstava.  
 

5.  Izgradnja 
sekundarne 
kanalizacione 
mreže u 
izbjegličkim 
naseljima Celpak, 
Topolik, Vrbice, 
Nova Orlovača. 
 
Aktivnosti: 
Rješavanje 
imovinskih odnosa. 
Prikupljanje 
sredstava od strane 
građana. 
Izrda tenderske 
dokumentacije. 
Raspisivanje 
tendera i izbor 
izvođača radova. 
Izrada 
dokumentacije za 
kućne priključke 
od strane 
preduzeća 
Vodovod“. 
Priključak 
domaćinstava u 
navedenim 
naseljima. 
Evidencija 
priključenih 
domaćinstava na 
izgrađenu 
kanalizacionu 
mrežu. 

Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove, Zavod 
za izgradnju 
grada, građani 
navedenih 
naselja 

 
700.000,00 

KM sredstva 
građana 

 
2009. 

Omogućit će 
priključak 600 
domaćinstava na 
izgrađenu 
kanalizacionu mrežu i 
spreiječiti širenje 
zaraznih bolesti za 
vrijeme poplava jer će 
se sve otpadne vode 
odvesti iz navedenih 
naselja. 

6. 

B4.1.1. 

Edukacija i dizanje 
svijesti lokalnog 
stanovništva 
 
Aktivnosti: 

 
NVO,Odjeljenj
e za stambeno 

komunalne 
poslove 

Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Vodovod 

 
2009. 

Edukovano 
stanovništvo,podignut
a svijest i povećana 
naplata za 10 % 
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Izrada brošura. 
Izrada Web stranice. 
Organizovanje radio i 
tv emisija. 
Anketiranje građana . 
Rešavanje žalbi i 
prigovora građana. 

7.. 

B4.1.3. 

Kontinuirano  
obrazovanje zaposlenih 
kadrova 
 
Aktivnosti: 
 
Organizovanje 
radionica. 
Upućivanje građana na 
radionice koje se 
orghanizuju u okviru 
porjekta GOV WED, 
SECO-a i drugih. 
Prekvalifikacija i 
doškolovavanje. 
Obezbjeđivanje 
stipendija za stručne 
kadrove. 

Vodovod Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 

2009. Bolja organizacija 
preduzeća , bolje 
zadovoljstvo građana 
i bolja naplata 

 
 
3. UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM  
 

R/b  Šifra u  
SPVOS-u  

Projekti, aktivnosti i impelmentacija  Nosilac realizacije Finansijska 
sredstva/Izvori 
finansiranja  

Rokovi  
Realizacije  

Očekivani 
rezultati  

1  2  3  4  5  6  7.  
01. 

C.2.1.2. 

Izgradnja sanitarne regionalne deponije sa 
izgradnjom pretovarnih stanica.  
Aktivnosti: 
1.Provođenje kosultantskih usluga sa 
izradom izvedbeno tehničke dokumentacije 

- izrada studije uticaja na 
životnu sredinu  

- revizija postojeće 
dokumentacije 

- do projektovanje  
- obezbjeđenje 

odgovarajućih dozvola 
- nadzor nad izvođenjem 

radova  
- usluge konsultanata 
- monitoring za praćenje 

kvaliteta životne sredine. 
  2.Rješavanje imovinsko pravnih odnosa 

- kupovanje zemljišta za 
nove prostore 
deponovanja 

Komunalne usluge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009/2010/2
011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvelo bi se 
integralno 
upravljanje 
otpadoma na 
području 
opština 
Prijedor, Novi 
Grad, 
Kostajnica, 
Krupa na Uni, 
Kozarska 
Dubica i Oštra 
Luka. 
Na osnovu 
urađenog 
Glavnog 
izvedbenog 
projekta će se 
definisat 
sredstva za 
izvođenje 
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- ukljanjanje individualnih 
stambenih objekata koji 
su udaljeni oko 800m od 
deponije  ( 2 domaćinstva 
na ulazu) 

  3. Troškovi formiranja i opremanja Radne 
jedinici u okviru preduzeća „Komunalne    
usluge“ 
     
  4. Nabavka mašina sa opremom 
                   - kompaktor                                   
                   - buldozer   
                   - bager                                            
                    - kamion za odvoz smeća  2 
kom                                         
                    - putničko vozilo                          
                    - kamion za prevoz smeća 
unutar deponije 
                          (za zemlju za pokrivanje). 
5. Sanacija prostora za deponovanja 
veličine 63000m2 sa postavljanjem 
vodonepropusnih slojeva .                                
6. Dogradnja brane tokom čitavog procesa 
deponovanja do konačne faze zatvaranja .       
7. Izrada ograde kojom će se zaštititi 
Regionalna 
     sanitarna deponija .                                      
8. Nabavka i postavljanje kolske vage –
automatska  
    sa kamerama i kompletnom opremom  .      
9. Izgradnja pristupnih puteva .                        
10. Izgradnja objekata na deponiji sa 
kancelarijama  
 za smještaj Radne jedinice „Regionalne 
sanitarne deponije“ .           
11.Izgradnja prostora za reciklažu papira 
,plastike, 
      kompozita sa potrebnom opremom  .         
12. Izgradnja vodovodne i hidrantske mreže  
      sa kompletnom opremom .                         
13. Izgradnja prečistača procjednih voda sa 
opremom za recirkulaciju prikupljenog 
efluenta  
 sa rezervoarom minimalno 500m3.                  
14. Izgradnja niskonaponske električne i 
PTT mreže 
    sa kompletnom opremom.                            
15. Izgradnja prostora za smještaj 
laboratorije sa opremom 
      za monitoring otpadnih voda ,zemljišta i 
deponijskih  gasova  .                                       
16.Izgradnja nastrešnice za smještaj mašina 
na deponiji .                         
17. Izgradnja platoa za dezinfekciju vozila  .   
18.Izgradnja kanala za otplinjavanje 
deponije,prikupljanje i prečišćavanje gasa .     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

radova i 
mogućnost 
povlačenja 
sredstava iz 
fondova EU. 
Smanjuje se 
količina 
otpada na 
deponiji jer 
deponija je 
trajno 
odalagalište 
otpada koje 
zauzima 
dragocjeni 
prirodni 
prostor i kojeg 
niko ne želi u 
svojoj blizini. 
Produžavamo 
vijek deponije 
Štedimo 
prirodne 
izvore 
Štedimo 
energiju 
Manje 
zagađujemo 
tla, vazduh , 
vode 
Zdravija 
životna 
sredina 
Priprema 
komunalnog 
preduzeća za 
reciklažu 
korisnog 
otpada. 
Projektom će 
biti educirani 
građani i 
obezbijeđena 
kontejnerska 
mjesta  i  
kontejneri po 
vrsti 
odloženog 
otpada i 
priprema 
preduzeća za 
selektivno 
odlaganje 
otpada na 
deponiji i 
priprema 
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19.Izgradnja obodnih kanala oko deponije 
za prikupljanje i odvođenje oborinskih voda 
.                                                                
20. Nabavka mreže za prekrivanje smeća  
koja sprečava  raznošenje smeća i pristup 
životinjama do momenta  prekrivanja 
zemljom .                                                          
 

b) Izgradnja pretovarnih stanica  
 

1. Izgradnja 3 pretovarne stanice  
 izrada studije uticaja na 

životnu sredinu  
 izrada izvedbeno tehničke 

dokumentacije 
 revizija izvedbeno 

tehničke dokumentacije 
 rešavanje imovinskih 

odnosa 
 obezjeđivanje potrebnih 

dozvola 
 izgradnja prostora za 

pretovarnu stanicu 
 nabavka vozila i opreme 

za pretovarnu stanicu 
 nadzor nad izvođenjem 

radova  
 oprema,reciklaža,baliranje 

i odvoz smeća na reg. 
deponiju 

                                       
Sredstva za 2009.godinu 
a) Kosultantske usluge sa izradom 
izvedbeno tehničke dokumentacije 

- izrada studije uticaja na 
životnu sredinu  

- revizija postojeće 
dokumentacije 

- do projektovanje  
- obezbjeđenje 

odgovarajućih dozvola 
- nadzor nad izvođenjem 

radova  
- usluge konsultanata 
- monitoring za praćenje 

kvaliteta životne sredine      
 

b)Plan nabavke opreme za prvu godinu 
implementacije projekta 

 
 1. Mašine sa opremom 
                   - kompakto                                    
                   - buldozer                                      
                    - bager                                           
                    - kamion za odvoz smeća  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
400.000,00 KM 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009 

deponije za 
reciklažu 
selektivno 
sakupljenog 
otpada. 
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kom.                                      
                    - putničko vozilo                          
2. Dogradnja brane tokom čitavog procesa 
deponovanja do konačne faze zatvaranja         
3. Izrada ograde kojom će se zaštititi 
Regionalna 
     sanitarna deponija                                        
4. Nabavka i postavljanje kolske vage sa 
kompletnom opremom           
5. Izgradnja pristupnih puteva                          
6. Izgradnja objekata na deponiji sa 
kancelarijama 
    za smještaj Radne jedinice „Regionalne 
sanitarne deponije“           
7. Izgradnja vodovodne i hidrantske mreže 
      sa kompletnom opremom                           
8. Izgradnja prečistača procjednih voda sa 
opremom 
    za reciklaciju prikupljenog eflucenta           
9. Izgradnja niskonaponske električne i PTT 
mreže 
    sa kompletnom opremom.                            
Ukupno ( sredstva za I godinu 
implementacije u 2009.godini . 
 
Obuhvaćeni projekti Izgradnjom sanitarne 
regionalne deponije: 
 
C.1.1.1.Izrada studije (elaborata) 
vrstama,količinama i mjestu nastajanja 
čvrstog otpada na području opštine Prijedor. 
C.1.1.2.izrada plana upravljanja čvrstim 
otpadom 
C.3.1.1. Izrada studijsko-projektne 
dokumentacije selektiranja otpada na cijeloj 
teritoriji opštine Prijedor 
C.3.1.4. Izgradnja i opremanje sabirnog 
punkta – transfer stanica za selekciju 
čvrstog otpada. 
C.3.1.5. Uspostava informacijskog sistema 
na nivou opštine Prijedor te povezivanje sa 
širom regijom po pitanju deponovanja i   
uklanjanja opasnog otpada u sklopu 
regionalne deponije. 
C.3.1.6. Iznalaženje tržišta i plasman 
sirovina  dobivenih selektiranjem čvrstog 
otpada 
C.3.1.7. Instaliranje postrojenja za reciklažu 
na deponiji Kurevo. 
C.3.2.3. Organizovanje,prikupljanje, 
selektiranje, presovanje i transport 
industrijskog otpada do   postrojenja za 
reciklažu 
C.4.2.3. Izrada modernog informacijskog 
sistema za osiguranje pouzdane  i 
pravodobne informacije potrebne za 
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redovno izvještavanje o stanju na području 
otpada sa razvijenim i usklađenim  
pokazateljima na nacionalnom nivou za 
praćenje stanja na području otpada 
 

02.  

C.1.1.3. 

Provođenje plana upravljanja  čvrstim 
otpadom na području  Opštine do realizacije  
projekta regonijalne deponije. 
 
Aktivnost: 
 
Preduzeće Komunalne usluge su izradili 
plan i isti se sprovodi. 

Komunalne usluge Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća kroz 
Program 
zajedničke 
komunalne 
potrošnje 

2009. Zakonska 
obaveza  

03.  

C.1.2.1. 

Izrada baze podataka o proizviđačima 
otpada i  zagađivačima okoline. 
Aktivnost: 
 
Aktivnost vodi Odjeljenje za stambeno 
komunalne poslove u okviru izdavanja  
ekoloških dozvola. 
Dio podataka vodi Odjeljenje za privredu i 
društvene djelatnosti  u sklopu izvještaja o 
registraciji i izvještaja o radu navedenih 
preduzeća.Drugi dio podataka void 
nadležno ministarstvo. 

Komunalne usluge Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća i 
Odjeljenja za 
stambeno 
komunalne 
poslove u sklopu 
izdavanja 
ekoloških 
dozvola 

2009. Baza 
podataka je 
osnova za 
izradu 
strateških 
dokumenata. 

04. 

C.1.2.2. 

Analiza trenutnih odnosa preduzeća 
Komunalne usluge sa  korisnicima i 
poboljšanje naplate usluga. 
 
Aktivnost: 
 
Sprovodi preduzeće pri izradi godišnjih 
programa rada. 
Svi programi rada se šalju Odjeljenju za 
društvene djelatnosti na usavajanje i isti se 
razmatraju na zasejdanju skupštine. 

Komunalne usluge Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Komunalne 
usluge 

2009. Poboljšanje  
rada 
preduzeća i 
veće 
zadovoljstvo 
građana. 

05. 

C 1.2.3 

Unapređenje sistema prikupljanaja otpada i 
učestaliji odvoz,povećanje broja kontejnera, 
razdvajanje otpada po vrstama. 
 
Aktivnost: 
 
Sprovodi preduzeće pri izradi godišnjih 
programa rada. 
Svi programi rada se šalju Odjeljenju za 
društvene djelatnosti na usavajanje i isti se 
razmatraju na zasejdanju skupštine. 
U 2008.godini je povećan prostor sa kojeg 
se odvozi otpad 

Komunalne usluge Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Komunalne 
usluge 

2009. Rešavanje 
zahtjeva 
građana za 
odvoz sm,eća 
sa prostora 
koji nije 
obuhvaćen 
ZKP-om 

06. 

C.1.2.4. 

Izrada projekta smanjenja količina otpada  u   
industriji. 
 
Aktivnost: 
 
Svako preduzeće mor uraditi  dokumenat 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove, referent 

zadužen za 
izdavanje 

Aktivnost 
Odjeljenja za 
stambeno 
komunalne 
poslove u toku 
izdavanje 

2009. Čistiji prostor 
gdje je 
smješten 
proizvodni 
pogon. 
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„Plan aktvinosti sa mjerama, rokovima za 
postepeno smanjenje emisija, zagađenja i 
usaglašavanje sa najoljom raspoloživom 
tehnikom“ i sprovoditi 

ekoloških dozvola ekološke 
dozvole.Svaki 
pravni subjekt je 
dužan da 
obezbijedi izradu 
dokumenta „Plan 
aktvinosti sa 
mjerama, 
rokovima za 
postepeno 
smanjenje 
emisija, 
zagađenja i 
usaglašavanje sa 
najoljom 
raspoloživom 
tehnikom“. 

07. 

C.2.1.1. 

Tehničko opremanje deponije i   preduzeća 
 
Aktivnost: 
 
Sprovodi preduzeće i svake godine se 
nabavi po jedna mašina gdje je opština 
garant vraćanja kredita 

Komunalne usluge Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Komunalne 
usluge 

2009.  

08.. 

C.2.2.1. 

Snimanje stanja,procjena količina i izrada 
plana sanacija divljih  deponija i  šljunkara. 
 
Aktivnost: 
 
Sanirane su sve divlje deponije. 
Komunalna policija sprečava stvaranje 
novih deponija. 
Saniranje šljunkara se obavlja u okviru 
projekata izgradnje kanalizacionih sistema 
gdje se pojavljuje višak materijala prilikom 
izvođenja zemljanih radove. 
 
Obuhvaćem je projekat: 
C 2.2.2. Prikupljanje, selektiranje,odvoz i 
deponovanje otpada i sanacija divljih 
deponija i šljunkara. 
 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne poslove 

Kontinuirana 
aktivnost 
odjeljenja za 
stambeno 
komunalne 
poslove 

2009. Pomoći će za 
pravljenje 
programa i 
obezbjeđivanj
e sredstava u 
budžetu 
opštine 
Prijedor 

09. 

C.2.2.3. 
 

Uklanjanje čvrstog otpada iz korita  rijeka 
Sane, Gomjenice , njihovih pritoka i 
šljunkara. 
 
Aktivnosti: 
 
Aktivnost preduzeća Komunalne usluge u 
okvioru programa  
ZKP-a. 
Aktivnost odjeljenja u okviru akcije „Ljepša 
Srpska” 
Aktivnost Civilne zaštite u okviru akcije 
uklanjanja eksplozivnih sredstava sa dna 

Civilna zaštita, 
Odjeljenje za 

stambeno 
komunalne 

poslove,Komunaln
e usluge, 

sekundarni 
sakupljači otpada 

Kontinuirana 
aktivnost 
nosilaca 
relizacije.Dio 
sredstava je 
obezbijeđen kroz 
budžetske 
stavke: 
ZKP,Sredstva za 
zaštitu životne 
sredine,Održava
nje nasipa na 
Sani. 

2009. Čistija rijeka, 
spriječeno 
zagađenje 
bunara koji se 
napajaju 
vodom iz 
rijeke 
Sane.Mogućn
ost kupanja i 
smanjenje 
zaraznih 
bolesti. 
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korita rijeka. 
Kontinuirana aktivnost sekundarnih 
sakupljača starog željeza. 
Aktivnost sportskog ribolovnog društva 

10. 

C.3.1.2. 

Priprema, provođenje i usavršavanje pilot 
projekta u svrhu uvođenja sistema 
selektivnog razdvajanja čvrstog otpada i 
provjera njegove održivosti. 
 
Aktivnosti: 
 
Sprovodi preduzeće Komunalne usluge 
Trenutno se sakuplja papir i plastika 
Realizovane su aktivnosti u okviru 
realizacije LEAP-a  i  SEENET programa-
Lokalne vlade pokretači razvoja. 
Selektivno razdvajanje se vrši na 
kontejnerima i na samoj deponiji. 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove,Komunaln

e usluge 

Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
Komunalne 
usluge i 
Odjeljenja za 
stambeno 
komunalne 
poslove 

2009. Nastavak 
realizovanog 
projekta, 
povećanje 
prihoda 
preduzeća i 
sekundarnih 
sakupljača 
otpada. 

11. 

C.3.1.3. 

Obezbjeđivanje prostorno tehničkih 
kapaciteta za selektirano prikupljanje 
otpada na cijelom području Opštine 
 
Aktivnosti: 
 
Realizovat će se u okviru izrade prostornog 
plana i regulacionog plana. 
Predhodnim prostornim planom je definisan 
proctor. 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove,Komunaln

e usluge 

U toku izrade 
prostornog i 
regulacionog 
plana opštine 
Prijedor 

2009. Trajno 
obezbježenje 
prostora 
deponije jer 
nju niko ne 
želi u svojoj 
okolini 

12. 

C.3.2.1. 

Snimanje stanja industrijskog 
otpada,posebno iz drvne industrije. 
 
Aktivnosti: 
 
Izrada plana prilagođavanja. 
Podnošenje zahtjeva za izdavanje ekološke 
dozvole. 
Provođenje usvojenog plana 

Preda,Udruženje 
drvoprerađivača, 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne poslove 

Kontinuirana 
aktivnost 
Odjeljenja u 
okviru izdavanja 
ekoloških 
dozvola 

2009. Mogućnost 
obezbjeđivanj
a alternativnih 
vidova 
toplotne 
nergije za 
zagrijavanje 
životnog 
prostora. 

13. 

C. 3.2.2. 

Izgradnja postrojenja za reciklažu i preradu 
drvnog i drugog otpada. 
 
Aktivnosti: 
 
Prema dokumentu „Plan aktvinosti sa 
mjerama, rokovima za postepeno smanjenje 
emisija, zagađenja i usaglašavanje sa 
najoljom raspoloživom tehnikom“. drvni 
otpad se briketira  služi za proizvodnju 
toplotne enrgije u preduzeću. 

Preda,Udruženje 
drvoprerađivača 

Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća koji su 
učlanjeni u 
Udruženje 
prerađivača 

2009. Briketiranjem 
drvnog otpada 
na mjestu 
nastanka 
smanjuju se 
troškovi 
transporta. 

14. 

C.3.3.1 

Snimanje stanja auto otpada. 
 
Aktivnosti: 
 
Svaki pravni subjekt izrađuje dokumenat 
„Plan aktvinosti sa mjerama, rokovima za 
postepeno smanjenje emisija, zagađenja i 

Vlasnici auto 
otpada 

Aktivnost u 
okviru 
izudavanja 
ekološke dozvole 
i aktivnost 
komunalne 
policije i ostale 

2009. Mogućnost 
donošenja 
boljih načina 
rada i 
smanjenje 
zagađenja 
okoline. 
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usaglašavanje sa najoljom raspoloživom 
tehnikom“. i na osnovu njega dobija 
ekološku dozvolu. 
Komunalna policija kontroliše sprovođenje 
usvojenog plana. 

inspekcije 

15. 

C.3.3.3 

Izgradnja postrojenja za reciklažu i  preradu 
auto otpada 
 
Aktivnosti: 
 
Pravni subjekt iznajmljuje postrojenja za 
reciklažu auto otpada i vrši preradu. 
Veći dio autootpada se odvozi u druga 
mjesta gdje se vrši reciklaža. 
Uglavnom se reciklaža sprovodi ručnim 
razdvajanjem dijelova koji se mogu ponovo 
upotrijebiti. 

Vlasnici auto 
otpada 

Kontinuirana 
aktivnost 
vlasnika auto 
otpada 

2009. Smanjuju se 
troškovi 
transporta i 
povećavaju se 
prihodi 
preduzeća. 

16. 

C.3.4.1. 

Snimanje stanja farmaceutskog otpada 
 
Aktivnost: 
 
Svi subjekti vraćaju proizvođačima ljekove 
kojima je istekao roka-to je zakonska 
obaveza. 

Dom 
zdravlja,vlasnici 
apoteka,Bolnica 

Aktivnost 
nosilaca 
relizacije i 
inspekcija 

2009. Mogućnost 
donošenja 
boljih načina 
rešavanja 
problema i 
mogućnost 
rešavanja na 
regionalnom 
nivou. 

17. 

C 3.4.2 

Organizovanje,prikupljanje, selektiranje, 
presovanje i transport  fatmaceutskog 
otpada do  postrojenja za reciklažu 
 
Aktivnost: 
 
Obaveza prtoizviđača ljekova da primi 
ljekove kojima je istekao rok na ponovnu 
reciklažu. 

Dom 
zdravlja,vlasnici 
apoteka,Bolnica 

Zakonska 
obaveza nosilaca 
realizacije 

2009. Smanjenje 
troškova i 
sprečavanje 
,deponovanja 
u divljim 
deponijama 

18. 

C.4.1.1. 

Edukacija i dizanje svijesti  lokalnog 
stanovništva putem javnih medija 
 
Aktivnost: 
 
Medijska kampnja se sprovodi u okviru 
projekta GOV-WED. 
Redovno se održavaju konferencije za 
štampu u okviru odjeljenja i šalju se 
saopštenja za javnost za sve akcije u 
relizaciji redovnih aktivnosti, ppr5ojektata i 
programa. 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove,Komunaln

e usluge,NVO 

Kontinuirana 
aktivnost 
naosilaca 
realizacije 

2009. Edukovani 
građani i bolje 
shvataju 
problem, isti 
se uključuju u 
rešavanje 
navedenog 
problema 

19. 

C.4.1.2. 

Edukacija i dizanje ekološke svijesti  
učenika u okviru obrazovnog sistema 
Aktivnosti: 
 
Redovno se učestvuje u aktivnostima 
ekoloških sekcija učenika. 
Prošle godine su se realizovale aktivnosti 
uništavanja ambrozije i uređenje školskih 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove,Komunaln

e 
usluge,NVO,Škole 

Kontinuirana 
aktivnost 
nosilaca 
realizacije 

2009. Poboljšan rad 
ekoloških 
sekcija i veliki 
uticaj djece na 
ekološku 
svijest 
odraslih 
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dvorišta. 
Svake godine se sprovodi takmičenje 
biramo najljepši balkon, najbolje kućno 
dvorište, najbolje školsko dvorište. 
Kompletnu akciju prate sredstva 
informisanja. 

20. 

C.4.1.3. 

Edukacija poljoprivrednih prizvođača o 
pravilnom skladištenju ambalaže koja je 
korištena u poljoprivredi 
Aktivnost. 
Kontinuirana aktivnost komunalne policije i 
ostalih inspekcija 

Odjeljenje za 
privredu i 
društvene 

djelatnosti-Odsjek 
poljoprivrede 

Definisana 
upustvom 
proizvođača 

2009. Manje 
zagađenje 
zemljišta i 
vode a time 
zdravija 
ishrana 
stanovništva. 

21. 

C.4.2.1. 

Izrada odluke za tretman ambalažnog,  
građevinskog,električnog, 
elektroničkog,glomaznog, automobilskog i 
drugih specifičnih vrsta otpada 
 
Aktivnost: 
 
Prijedlog donošenja zakona i podzakonskih 
akata. 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove,Skupština 
opštine Prijedor 

Dok zakon ne 
definiše 

2009. Donošenjem 
zakona bi se 
trajno riješio 
elektronički i 
automobilski 
otpad. 

22. 

C. 4.2.2. 

Izrada dokumentacije za projekat 
selektiranja otpada na cijeloj  teritoriji 
opštine Prijedor. 
 
Aktivnost: 
 
Urađena je studija izvodljivosti provođenja 
usluga prikupljanja, selktiranja, 
deponovanja, odvoza i  reciklaže otpada na 
području opštine Prijedor. 
Aktivnost su sproveli Odjeljenje za 
stambeno komunalne poslove,preduzeće 
komunalne usluge, privatno preduzeće 
Instalokomerc i sekundarni sakupljači. 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove, 

Komunalne usluge 

Kontinuirana 
aktivnost 
nosilaca 
realizacije 

2009. Omogućio bi 
povlačenje 
sredstava iz 
fondova EU a 
time bi se više 
građana 
uključilo i 
obezbijedilo 
sebi prihode. 

23. 

C.4.2.4. 

Izrada i uvođenje sistema naplate i 
zbrinjavanja otpada obračunatog prema  
količini otpada. 
 
Aktivnost: 
 
Aktivnost se sprovodi u okviru programa 
ZKP-a i na deponiji Kurevo se važe otpad 
prije odlaganja i vode se kontinuirano 
podaci o količini otpada na deponiji. 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove,Komunaln

e usluge 

Kontinuirana 
aktivnost 
preduzeća 
komunalne 
usluge 

2009. Dobili bi se 
podaci o 
količini 
otpada, bolje 
planiranje i 
efikasnija 
naplata 

24. 

 

Program zajedničke komunalne potrošnje-
ZKP  
 
Aktivnosti: 
Održavanje čistoće u gradu i prigradskim 
naseljima (ručno čišćenje ulica, čišćenje 
slivnika, nabavka novih kontejnera,odvoz 
kabastog otpada, kafilerija pasa lutalica i 
ostalo). 

Odjeljenje za 
stambeno 

komunalne 
poslove,Komunaln

e usluge 

  900.000,00 KM 
budžet opštine 
Prijedor 

2009. Čistiji grad, 
redovno 
pražnjenje 
kontejnera, 
efikasnije 
djelovanje u 
vanrednim 
prilikama. 
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Održavanje gradskog zelenila. 
Održavanje gradskog groblja. 
Vanredni poslovi 

 
 
4. ZAŠTITA OD VODA I ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA  
 

 
R/b  

Šifra u  
SPVOS-
u  

 
Projekti, aktivnosti i 
impelmentacija  

 
Nosilac 
realizacije  

Finansijska 
sredstva/Izvori 
finansiranja  

Rokovi  
Realizacije  

 
Očekivani 
rezultati  

1  2  3  4  5  6  7.  
 
 
01.  

 
 
D.1.1.1. 

Čišćenje korita i prostora 
oko korita od šiblja , 
sanacija i podizanje  
nasipa  na donjem toku 
rijeke Gomjenice 
Aktivnost: 
Revizija postojeće 
dokumentacije,izrada 
projektnog zadatka 
produbljivanje korita , 
krčenje šiblja i geodetska 
snimanja 

 
Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove.Zavod za 
izgradnju grada i 
Direkcija za vode 
RS 

 
  100.000,00 KM-
Sredstva će 
obezbijediti 
Direkcija za vode 
RS 

 
U toku 
2009. god. 

 
Povećanje 
propusne 
moći i 
smanjenje 
rizika od 
poplava 

 
02.  

 
D.1.1.3. 

 
Održavanje brana i 
nasipa na ribnjaku 
Saničani 
 
 

 
Ribnjak Saničani 

 
  117.000,00 KM 
Sredstva 
obezbjeđuje 
preduzeće 
Ribnjak Saničani-
zakonska obaveza 

 
U toku 
2009. god. 

Smanjenje 
rizika od 
poplava i 
povećanje 
sigurnosti 
proizvodnje 

 
03. 

 
D.1.1.5. 

 
 Održavanje brana na 
muljnim akumulacijama 
Žune i Šikići i 
osposobljavanje sistema 
za javno uzbunjivanje 
građana nizvodno od 
brana. 

 
RŽR „ Lubija „ 
a.d. Prijedor 

 
     94.500,00 
KM-sredstva 
obezbjeđuje RŽR 
„ Lubija „ a.d. 
Prijedor-
zakonska obaveza 

 
U toku 
2009. god. 

 
Povećanje 
bezbjednosti 
stanovništva 
nizvodno od 
brana 

 
 
04. 

 
 
D.1.1.5. 

 
Održavanje brane na 
muljnoj akumulaciji 
Međeđa u Gradini i 
osposobljavanje sistema 
za uzbunjivanje građana  
nizvodno od brana. 

 
Mital Sttil d.o.o. 
Prijedor 

 
   100.000,00 
KM,sredstva 
obezbjeđuje Mital 
Sttil d.o.o. 
Prijedor-
zakonska 
obaveza. 

 
U toku 
2009. god. 

 
Povećenje 
bezbjednosti 
stanovništva 
nizvodno od 
brana 

 
05. 

 
D.1.1.6. 

 
Pošumljavanje isječenih 
šumskih površina 

 
Srpske šume ŠU 
Prijedor 
Udruženje 
drvoprerađivača 

 
   107.000,00 KM 
       2.000,00 
KM,sredstva 
obezbjeđuju 
Srpske šume ŠU 
Prijedor i 
Udruženje 
drvoprerađivača 

 
U toku 
2009. god. 

 
Smanjenje 
rizika od 
erozije 
zemljišta i 
buičnih 
poplava 



Страна  96                                                        "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                                Број: 3/09 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI 
 
 

Red
.br 

Šifra u  
SPVOS-u 

Projekti aktivnosti i implementacija Nosilac realizacije Finansijska sredstva/ 
Izvori finansiranja 

Rokovi 
realizacije 

Očekivani 
rezultati 

1. E 1.1.1 Strategija upravljanja korištenja, 
zaštite i uređenja zemljišta na 
području opštine Prijedor 
 
Aktivnost: 
Izrada programa uređenja gradskog 
građevinskog zemljišta 

Odjeljenje za 
prostorno uređenje 
Odjeljenje za 
stambeno-komunalne 
poslove 
 
Zavod za izgradnju 
grada 

Orjentaciono 
2.000.000,00 KM 
 
Iz budžeta opštine 
Prijedor te ostali 
mehanizmi i 
instrumenti 
finansiranja, a u 
skladu sa članom 33. 
stav1, Zakona o 
građevinskom 
zemljištu (Sl. Glasnik 
RS br 112/06) 

Svake 
godine do 
marta 
mjeseca 
za tekuću 
godinu 
SO donosi 
program 
uređenja. 
Za ovu 
godinu na 
martovsk
oj SO će 
biti 
delegiran 

Mart 2009. 
godi. A u 
skladu sa 
prilivom 
sredstava u 
budžet po 
osnovu 
naknada, te 
ostalih 
sredstava za 
realizaciju.Rez
ultat je 
inegralno 
upravljanje,kor
ištenja, zaštite i 

 
06. 

 
.D.1.2.1. 

 
Regulacija vodotoka 
Miloševica od Stevića 
mosta do ušća u rijeku 
Gomjenicu  

Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove,Zavod za 
izgradnju grada i 
Vlada RS kroz 
Razvojni program 

 
1.500 000,00 KM 
sredstva će se 
obezbijediti iz 
Razvojnog 
programa RS 

 
U toku 
2009. god. 

 
Smanjenje 
rizika od 
poplava 
naselja 
Vrbice i 
Topolik 

 
 
07. 

 
 
D.1.2.2. 

 
Izgradnja zaštitnog 
parapetnog zida u naselju 
Tukovi ( dužina 400 m 
od Kragulja do trafo 
stanice ) 
 
 

 
Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove Vlada RS  
kroz Razvojni 
program 

 
   498.000,00 
KM, sredstva će 
se obezbijediti iz 
Razvojnog 
programa RS 

 
U toku 
2009. god. 

 
Smanjenje 
rizika od 
poplava 
naselja 
Tukovi 

 
08. 

 
D.2.1.2. 

 
Čišćenje, uređenje i 
proširenje vodotoka 
rijeke Krivaje i Vrijeske 
u dužini od 3000 m, 
Tomića potoka u dužini 
600 m, Kobasa potoka u 
dužini 700 m, Jauza 
potoka u dužini 1200 m 
što ukupno iznosi 8200 
m. 
Aktivnosti : 
-Snimanje i izrada 
elaborata uradila 
kancelarija za vode iz 
Prijedora-Direkcija za 
vode RS. 

 
Odjeljenje za 
stambeno 
komunalne 
poslove kroz 
Program 
korištenja prihoda 
ostvarenih od 
vodnih naknada 

 
    30.000,00 KM, 
sredstva će 
obezbijediti 
Direkcija za vode 
RS 

 
U toku 
2009. god. 

 
Povećanje 
propusne 
moći, 
smanjenje 
rizika od 
poplava i 
smanjenje 
zagađenja 
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Program 
uređenja 
građevins
kog 
zemljišta 
za 2009. 
godinu 

uređenja 
zemljišta.Izrađ
en Program 

2. E 1.1.2 Urbanistički plan Prijedora (revizija 
i novelacija) 
 
Aktivnosti: 
-2009 god. Odluka o pristupanju 
izradi Urbanističkog plana 
Prijedora, početne aktivnosti 
-2010 god snimanje postojećeg 
stanja i prikupljanje podataka sa 
terena, izrada Nacrta plana 
-2011. god. Javni uvid i završne 
aktivnosti na izradi prijedloga 
Plana, te Prijedlog odluke o 
Urbanističkom planu Prijedora na 
jednoj od sjednica SO na usvajanju 
Implementacija 2011-2021 

Odjeljenje za 
prostorno uređenje 
 

Orjentaciono 40,00 
KM/ha. Obuhvat na 
osnovu Prostornog 
plana orjentaciono 
6000,00 ha 
 
Iz budžeta opštine 
Prijedor u skladu sa 
programom uređenja 
građevinskog 
zemljišta 

Odluka o 
pristupanj
u izradi 
Urbanistič
kog plana 
opštine 
Prijedor 
će biti 
stavljena 
na 
usvajanje 
SO 
Prijedor u 
III 
kvartalu 
2009. 
godine-
plan 

Ukoliko SO 
usvoji Program 
uređenja 
građevinskog 
zemljišta za 
2009. godinu i 
Odluku, do 
završetka 
aktivnosti na 
izradi Plana i 
usvajanja 
Prijedloga 
odluke o 
Urbanističkom 
planu Prijedora 
bi trebalo doći 
u 2011. godini 
Urađena 
revizija i 
novelacija. 

3. E 1.2.1. Izrada dokumenta upravljanja 
prirodnim resursima na području 
opštine Prijedor 
 
Aktivnost 
Definisanje doklumenta 

Odjeljenje za 
stambeno komunalne 
poslove 
Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu 

5.000,00 KM –budžet  2009. 
godina 

Agencija za 
vode, 
Odjeljenje, 
Vodna 
inspekcija.Ura
đen 
dokumenat. 

4. E 1.2.2 Izrada studije utvrđivanja zaštićenih 
šuma, šumskih zemljišta i objekata 
na području opštine Prijedor 

Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu 

5.000,00 KM –
budžet, dodatna 
sredstva JP „Srpske 
šume“ 

2009/10 
god 

Odjeljenje, JP 
Srpske 
šume.Urađena 
Studija. 

5. E 1.2.3 Provođenje potrebnih mjera 
upravljanja šumama u zaštićenim 
zonama izvorišta i obala vodnih 
tokova 

Odjeljenje za 
stambeno komunalne 
poslove 
Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu 

5.000,00 KM –
budžet, iz naknada za 
šume 

2009/10 
god 

Odjeljenje, JP 
Srpske 
šume.Urađen 
program 
potrebnih 
mjera 
upravljanja 
šumama u 
zaštićenim 
zonama 
izvorišta i 
obala vodnih 
tokova. 

6. E 1.2.4 Sanacija postojeći erozivnih 
područja uključujući provođenje 
preventivnih mjera 

Odjeljenje za 
stambeno komunalne 
poslove 
Odjeljenje za 

5.000,00 KM –
budžet, iz naknada za 
šume 

2009/10 
god 

Odjeljenje, JP 
Srpske šume –
izvještaj.Urađe
n program 
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privredu i 
poljoprivredu 

preventivnih 
mjera.  

7. E 1.3.1 Izrada strateškog dokumenta 
privatizacije javnih preduzeća 

Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu i JP 

10.000 KM 
Javna preduzeća 

2009. 
godina 

Opština, 
institut, Javna 
preduzeća 

8. E 2.1.1. Analiza postojeće organizacije i 
sistematizacije opštinskih 
odjeljenja/službi u dijelu koji se 
odnosi na obavljanje poslova iz 
oblsasti voda i zaštit eživotne 
sredine 
Aktivnosti. 

 Formirana radna grupa od 
9 članova. 

 izvršena analiza stanja 
postojećih propisa u 
navedenoj oblasti. 

 Predloženo unapređenja 
propisa. 

 Definisane izmjene i 
dopune navedenih propisa 
koji će biti upućen 
Skupštini opštine na 
usvajanje. 

 Predloženo institucionalno 
uređenje upravljanja u 
navedenoj oblasti 

 

Komisija-Radna 
grupa 

Izvršena u okviru 
aktivnosti Radne 
grupe za analizu 
zakonskih propisa u 
oblasti voda i zaštite 
životne sredine 

2009. 
godina 

Izvještaj Radne 
grupe. 

9. E 2.1.2 
 
E 2.1.3 
 
 
E 2.2.1 
 
E 2.2.3 

Izmjene i dopune postojeće 
organizacije i sistematizacije 
 
Uspostavljanje nove organizacije i 
sistematizacije 
 
Osiguranje i uređenje 
odgovarajućeg prostora 
 
Osiguranje odgovrajuće opreme za 
rad 
 
Aktivnosti. 
 
Nakon što se izardi analiza potreba 
za otvaranjem novih radnih mjesta u 
odjeljenju za stambeno-komunalne 
poslove a koji se odnose na poslove 
iz oblasti voda i zaštite životne 
sredine. Stručna služba načelnika 
opštine pristupiće izmjenama onako 
kako se prema rezultatima analize 
utvrdi poreba za realizacijom 
navedenih aktivnosti 

Stručna služba 
načelnika Opštine 

Kontinuirana 
aktivnost 

2009. 
godina 

na osnovu 
pomenute 
analize i 
eventualih 
izmjena u 
sistematizaciji 
radnih mjesta 
formirana 
služba za 
oblast VOS-a 
unaprijedila bi 
rad iz ove 
oblasti  

10. E 2.2.2 Uspostavljanje GIS baze podataka 
iz oblasti voda i zaštite životne  
sredine 

Odjeljenje za 
stambeno komunalne 
poslove, Odjeljenje 

2000 KM  
Početna sredstva za 
nabavku računara na 

2009. Organizacije 
baze podataka 
o upravljanju 
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Aktivnosti u saradnji sa UNA 
SANA Bihać. 
-Kontinuirano prikupljanje i unos 
podataka 
-Daljanja edukacija zaposlenih u 
vezi sa GIS 
-Iznalaženje prijedloga održivosti 
GIS centra 

za privredu i 
poljoprivredu, 
Civilna zaštita, Zavod 
za izgradnju grada, 
Služba za mjesne 
zajednice 

koji bi se instalirao 
neophodan program 
koji će podržati GIS 
bazu podataka 

vodnim 
resursima, 
upravljanje 
vodnim i 
kanalizacionim 
sistemima 

11. E 2.3.1 Kontinuirano provođenje tematskih 
obuka za osoblje zaduženo za oblast 
voda i zaštitu životne sredine 
 
Aktivnost 
Nakon što se uspostavi služba koja 
će biti zadužena za oblast VOS-a, 
nadležno odjeljenje će izraditi plan 
internih i sketernih obuka z anove 
zaposlenike u ovoj službi  

Odjeljenje za 
stambeno komunalne 
poslove 

Kontinuirana 
aktivnost 

2009. Jačanje 
ljudskih 
resursa iz 
oblasti VOS-a 

12. E 2.4.1. 
 
 
 
E 2.4.2. 
 

Izmjene i dopune postojećih propisa 
i donošenje novih propisa iz oblasti 
voda i zaštite životne sredine 
 
Harmonizacija opštinskih propisa u 
skladu sa direktivama EU 

Odjeljenje za 
stambeno komunalne 
poslove 
Komisija za analizu 
opštinskih propisa 

Kontinuirana 
aktivnost 

2009. Izvršene 
izmjene i 
dopune 

13. E 2.5.1 Uvođenje stalnog informisanja 
javnosti sa aktivnostima i 
projektima uprave i kvalitetu 
provedenih usluga 
 
Aktivnost 
 
Izrada Plana kontinuiranog 
informisanja koji će obuhvatiti sve 
medije i web stranicu opštine 
Prijedor putem kojih će kabinet 
načelnika obezbijediti stalnu 
kampanju informisanja građana  

Kabinet načelnika Kontinuirana 
aktivnost 

Februar -
2009. 
godina 

Unapređenje 
komunikacije 
između 
Opštine i 
Javnih 
preduzeća, 
bolja 
informisanost i 
edukovanost 
građana 

14. E 2.5.2 Provođenje periodičnih kampanja 
podizanja svijesti i edukacije 
javnosti iz oblasti voda i zaštite 
životne sredine i uspostave saradnje 
sa partnerima 
 
Aktivnost 
 
U saradnji sa Udruženjem građana 
„EKUS“ u okviru projekta 
KONTAKT  provođenje kampanja 
biće kontinuirana aktivnost 

EKUS U okviru projekta 
ponuđeno je više 
varijanti finansiranja 
u zavisnosti za šta se 
Opština odluči.  
 
Najskuplja varijanta - 
11.600,00 
Najjefitinija varijanta 
- 3.280,00 
 
 

2009. Ojačati 

kapacitete 

lokalnih aktera 

civilnog 

društva za 

angažovanje u 

sektoru; 

Unaprijediti 
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međuopštinsku 

saradnju na 

polju voda i 

zaštite životne 

sredine za 

dobrobit 

upravljanja 

vodnim 

resursima u 

unsko-

sanskom 

regionu. 

 
15. E 2.5.3 Provođenje projekata u saradnji sa 

udruženjima građana- smjernice i 
kriteriji za dodjelu projekata i 
finansijskih sredstava za Projekte 
koje opština Prijedor i Javna 
komunalna preduzeća namjeravaju 
ugovoriti sa Nevladinim 
organizacijama   
 
Aktivnosti: 
Unapređenje saradnje sa 
udruženjima građana 
izrada kriterijuma za dodjelu 
sredstava udruženjima 
Formiranje Radne grupe za izradu 
kriterijuma koji će biti u skladu sa 
zahtjevima Evropske unije 
 
 
 

Stručna služba 
načelnika i Skupštine 
opštine 
 
EKUS 

Kontinuirana 
aktivnost 

2009. Ispunjen uslov 
za 
kandidovanje 
zajedničkih 
projekata 
Opštine i 
udruženja 
građana prema 
fondovima EU 

16. E 3.2.1 Sređivanje evidencije korisnika 
usluga javnih preduzeća 

Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu, 
Skupština opštine 
Prijedor i JP 

5.000,00 KM 
Javna preduzeća 

kontinuira
no 

Opština i javna 
preduzeća 

17. E 3.2.2 Uvođenje stalnog upoznavanja 
javnosti sa aktivnostima javnih 
preduzeća i ustanova 

Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu, 
Skupština opštine 
Prijedor i JP 

5.000,00 KM 
Javna preduzeća 

2009. 
godina 

Opština i javna 
preduzeća 
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18. E 3.2.3 Provođenje periodičnih kampanja 
podizanja svijesti i edukacije 
javnosti iz nadležnosti javnih 
preduzeća i javnih ustanova 

Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu, 
Skupština opštine 
Prijedor i JP, NVO 

5.000,00 KM 
Javna preduzeća 

kontinuira
no 

Opština i javna 
preduzeća 

19. E 3.3.1 Povećanje naplativosti usluga Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu, 
Skupština opštine 
Prijedor , Komunalne 
usluge, Vodovod, 
Toplana 

5.000,00 KM 
Javna preduzeća 

kontinuira
no 

Opština i javna 
preduzeća 

20. E 3.3.2 Analiza troškova prihoda i 
uspostava proračuna cijena usluga 

Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu, 
Skupština opštine 
Prijedor i JP 

5.000,00 KM 
Javna preduzeća 

kontinuira
no 

Opština i javna 
preduzeća 

21. E 3.3.3 Smanjenje obaveza i potraživanja Odjeljenje za 
privredu i 
poljoprivredu, 
Skupština opštine 
Prijedor i JP 

5.000,00 KM 
Javna preduzeća 

kontinuira
no 

Opština, 
agencija i 
javna 
preduzeća 

22. E 3.3.4 Smanjenje procenta neobračunate 
vode 

Vodovod  Kontinuir
ano 

Vodovod 

23. E 4.1.1 
 
 
E 4.1.2. 
 
E 4.1.3 
 
 
E 4.1.4 
 
 
 
E 4.1.5 

Kampanja za podizanje svijesti 
javnosti o redovnom plaćanju vode 
Kampanja za štednju vode 
 
Kampanja za zaštitu izvorišta i 
vodotoka 
 
Kampanja za zaštitu i očuvanje 
obala i priobalnog zemljišta kod 
svih vodotoka-ograničenje upotrebe 
otrovnih i štetnih materijala 
Kampanja unapređenja odnosa 
„Vodovoda“ a.d. i korisnika 
njihovih usluga 
 
Aktivnost: 
U saradnji sa Udruženjem građana 
„EKUS“ u okviru projekta 
KONTAKT  provođenje kampanja 
biće kontinuirana aktivnost 

Ekus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekus i Vodovod a.d. 

U okviru projekta 
ponuđeno je više 
varijanti finansiranja 
u zavisnosti za šta se 
Opština odluči.  
 
Najskuplja varijanta - 
11.600,00 
Najjefitinija varijanta 
- 3.280,00 
 
 

2009. Ojačati 

kapacitete 

lokalnih aktera 

civilnog 

društva za 

angažovanje u 

sektoru; 

Unaprijediti 

međuopštinsku 

saradnju na 

polju voda i 

zaštite životne 

sredine za 

dobrobit 

upravljanja 
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vodnim 

resursima u 

unsko-

sanskom 

regionu. 

 

24.  Izmjene i dopune članova komisije Skupština opštine 
Prijedor 

Obaveza komisije 2009. god Izvršene 
izmjene i 
dopune 

25.  Unapređenje međuopštinske 
saradnje 
 
Aktivnosti 
Kandidovanje zajedničkih projekata 
EU ,institucijama BiH i RS iz 
oblasti VOS-a 

Odjeljenje za 
stambeno-komunalne 
djelatnosti 

Zavisno od projekata 
 
 

2009. 
god. 

Realizacija 
projekata kroz 
međuopštinsku 
saradnju i 
kandidovanje 
zajedničkih 
projekata 
prema 
fondovima EU 

26.  Provođenje anketa prema ciljevima 
projekta 

Odjeljenje za 
stambeno-komunalne 
djelatnosti 
Služba za mjesne 
zajednice 

Aktivnost u okviru 
projekta će 
realizovati Odjeljenje 
za stambeno 
komunalne poslove i 
Služba mjesnih 
zajednica u okviru 
svojih aktivnosti 

2009. Zavisno od 
ciljeva projekta 
 

27.  Obilježavanje važnijih ekoloških 
datuma 
Dani Sane, Uredi svoj vrt i sl. i 
takmičenja na Dan Sane 

Odjeljenje za 
stambeno-komunalne 
djelatnosti 
EKUS 

30.000,00  KM 
Budžetom 
predviđeno 

2009. Promovisanje 
ekologije i 
podizanje 
ekološke 
svijesti kod 
građana 
 

28.  Provođenje III i IV ciklusa 
monitoringa 

Koordinator za 
monitoring i 
evaluaciju zajedno sa 
radnom grupom za 
MiE 

Aktivnost udruženja 
„Una-Sana“ 

Februar i 
septembar 
2009. 

Izvještaji će se 
koristiti za 
eksternu 
evaluaciju 
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29.  Uvođenje redovnog praćenja i 
evdiencija u opštini i JP –pritužbi, 
žalbi, primjedbi, pohvala vezanih za 
oblast voda i zaštite okoline 
 
Aktivnost 
Uvođenje procedure za redovno 
praćenje pritužbi, žalbi, primjedbi i 
pohvala 

Odbor za kvalitet 
 
Odjeljenje za 
stambeno-komunalne 
djelatnosti 
 

Zajednička aktivnost 
na rešavanju zahtjeva 
građana 

2009. Na ovaj način 
će se 
omogućiti i 
unapređenje 
usluga opštine 
i JP 

30.  Unapređenje internet komunikacije i 
redovno ažuriranje web stranica 
opštine i JP sa temama iz VOS 
sektora 

Kabinet načelnika 
 
Javna preduzeća 

Kontirnuirana 
aktivnost 

2009. 
prva 
polovina 
godine 

Unapređenje 
komunikacije 
između 
Opštine i 
Javnih 
preduzeća, 
bolja 
informisanost i 
edukovanost 
građana 

31.  Priprema i usvajanje opštinske 
odluke iz oblasti VOS-a 
 
Priprema Sporazuma o međusobnim 
pravima i obavezama Opštine 
(osnivača) i JKP/JVP, Izmjene i 
dopune odluke o komunalnom redu 

Skupština opštine  Realizacija Programa 
rada Skupštine u 
2009.godini 

2009. Jačanje 
saradnje 
Opštine i 
javnih 
preduzeća 

32.  Provođenje II kruga distribucije 
promotivnih materijala 

Kabinet načelnika-
odnosi s javnošću 

Aktivnost u okviru 
projekta 

2009. Unapređenje 
kampanje i 
promovisanje 
projekta 

33.  Organizacija i učestvovanje 
predstavnika Opština, JP, NVO itd. 
u radio i TV emiosijama sa 
naglaskom na prava i obaveze 
korisnika usluga i unapređenje 
usluga i odnosa prema korisniku 
usluga 

Kabinet načelnika-
odnosi s javnošću 

Aktivnost u okviru 
projekta 

2009. Unapređenje 
kampanje i 
promovisanje 
projekta 

34.  Organizacija i učešće na 
radionicama koje se tiču pripreme 
projektnih prijedloga prema 
procedurama Evropske Unije 

Kabinet načelnika 
 
 

Kontinuirana 
aktivnost 

2009. Jačanje 
ljudskih 
resursa i 
priprema 
kadrova 
opštinske 
uprave za 
izradu 
projekata 

35.  Brižno i integrisano upravljanje 
 
Aktivnosti 
Organizovat će se posjeta opštini 
Prijedor direktora JP TBW 
Weinfelden iz Švicarske –Walter 
Krähenbühl i posjeta načelnika 
opštine Witnbacha-Alberta Ettera 
Učestovovanje predstavnika opština 

Kabinet načelnika 
 

Aktivnost u okviru 
projekta 

2009. Jačanje 
ljudskih 
resursa i 
priprema 
kadrova 
opštinske 
uprave za 
izradu 
projekata 
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i JP na radionicama za brižni i 
integrisani menadžment 

36.  Obezbijediti mjesto za postavljanje 
tabli sa oznakama projekta „GOV-
WADE“  (utvrditi uslove, način, 
mjesta i sl) 

Odjeljenje za 
stambeno-komunalne 
djelatnosti 

Aktivnost izvršiti 
nakon odabira 
lokacije 

2009. Promocija 
projekta 
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3 
На основу члана 8. Закона о измјенама и допунама 
Изборног закона БиХ ("Службени гласник БиХ" 
бр. 20/04) и члана 18. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор" бр. 5/05 и 
9/07) Скупштина општине Приједор на ИВ 
сједници одржаној дана 19.02.2009. године 
донијела је: 

О Д Л У К У 
 
I - Одређује се стална мјесечна накнада 
предсједнику и члановима Општинске изборне  
комисије Приједор за период од 01.01.2009. 
године до 31.12. 2009. године,  у нето мјесечном 
износу како слиједи: 
 
- Шкондрић Жељко, предсједник   ........700,00 КМ 
-  Колонић Суада, члан  ..........................700,00 КМ 
-  Мандић Маја, члан  ............................. 700,00 КМ 
-  Мејакић Доста, члан   .......................... 700,00 КМ 
-  Исламовић Менсур, члан  ....................700,00 КМ 
 
II - Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у "Службеном гласнику општине  Приједор", а 
примјењиваће се од 01. 01. 2009. године. 
    
Број: 01-022-5/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА  
      Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:19.02.2009. г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
4 
На основу одредаба члана 9. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске», број: 
112/06), члана 18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», 
број:5/05 и 9/07) и члана 123. Пословника 
Скупштине општине Приједор («Службени 
гласник општине Приједор», број:8/05 и 3/06 и 
10/07), Скупштина општине Приједор на IV 
сједници, одржаној 19.02.2009. године,  д о н и ј е 
л а   ј е 

ОДЛУКУ 
о прибављању градског грађевинског земљишта 

без накнаде 
 

1. О д о б р а в а  с е , прибављање без накнаде 
градског грађевинског земљишта, које је према 
подацима Земљишно књижне канцеларије 
Основног суда у Приједору означено са: 

- к.ч.бр.307/15 у површини од 125 м2 к.о. Приједор 

-к.ч.бр.307/16 у површини од 704 м2 к.о. Приједор 

-к.ч.бр.518/35 у површини од 227 м2 к.о. Приједор 

-к.ч.бр.518/36 у површини од 2м2  к.о. Приједор 

-к.ч.бр.751/246 у површини од 90 м 2к.о. Приједор 

-к.ч.бр.751/247 у површини од 27 м2 к.о. Приједор 

-к.ч.бр.751/248 у површини од 83 м2 к.о. Приједор 
уписане у зк.ул.бр.1395 к.о. Приједор као државна 
својина са уписаним правом коришћења у корист 
Јавног предузећа „Завод за изградњу 
града“Приједор са дијелом 1/1. 

-к.ч.бр.743/33 у површини од 79 м2 к.о. Приједор 

-к.ч.бр.743/36 у површини од 60 м2 к.о. Приједор 

-к.ч.бр.743/65 у површини од 48 м2 к.о. Приједор 

 уписане у зк.ул.бр.768 к.о. Приједор као државна 
својина са уписаним правом коришћења у корист 
Јавног предузећа „Завод за изградњу 
града“Приједор са дијелом 1/1. 

Према подацима катастарског операта земљишта,  
предметне некретнине су означене са к.ч.бр.857/2, 
857/3, 859/2, 859/3 к.о. Приједор I , те 
к.ч.бр.5120/1, 5121/2, 5121/6, 5063/3 и 5716/3 к.о. 
Приједор II и уписане као посјед Општине 
Приједор са дијелом 1/1. 

2. Д а ј е  с е  сагласност  Начелнику општине 
Приједор да,  у складу са одредбама члана 
9.Закона о грађевинском земљишту («Службени 
гласник Републике Српске», бр: 112/06), и члана 
5. Закона о промету непокретности („ Службени 
лист СР БиХ“,број:38/78,4/89,29/90, 22/91 и 
„Службени гласник Републике 
Српске“,број:29/94) закључи уговор о преносу 
права коришћења на некретнинама на Општину 
Приједор, са предузећем  ЈП „Завод за изградњу 
града“Приједор.  

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор»,  

Број:01-022-7/09.                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум19.02.2009.г.      Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
5 
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске",бр. 
101/04, 42/05 и 118/05) а у вези са чланом 18. став 
1. алинеја 2. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор",бр.5/05 и 
9/07), Скупштина општине Приједор на другој 
сједници одржаној 04.12.2008.године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Стратешког плана добре управе у 

области вода  
и заштите животне средине општине Приједор 
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Члан 1. 
Усваја се Стратешки план добре управе у области 
вода и заштите животне средине општине 
Приједор ( у даљем тексту: Стратешки план). 
 

Члан 2. 
Стратешки план из претходног члана је саставни 
дио ове Одлуке. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-72/08 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:04.12.2008.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
6 
На основу члана 18. и члана 21. Статута општине 
Приједор (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 
5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор на IV 
сједници одржаној 19.02.2009.године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИЦЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 
1. Јелача Весна, изабрана је за потпредсједницу 
Скупштине општине Приједор на времански 
период  трајања мандата Скупштине општине 
Приједор. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у “Службеном гласнику општине  
Приједор”. 
 
Број:01-111-12/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2009.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
7 
На основу члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005 и 
9/07) те члана 10. и 129. Пословника скупштине 
општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05,3/06 и 10/07), Скупштина 
општине Приједор на IV  сједници одржаној дана 
19.02.2009. године, донијела је  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о верификацији мандата одборника 

 
I 

Верификује се мандат ЛУКИЋ ЈОВАНУ из 
Приједора, одборнику САВЕЗA НЕЗАВИСНИХ 

СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА - СНСД- Милорад 
Додик. 

II 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор" 
 
Број: 01-111-15/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2009.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
8 
На основу члана 18 Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 
члана 129. Пословника Скупштине општине 
Приједор, ("Сл. гласник општине Приједор ,бр. 
8/05, 3/06 и 10/07), на приједлог политичких 
партија и странака, Скупштина општине на IV 
сједници одржаној дана 19.02.2009.године 
донијела је сљедеће  
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о именовању  сталних радних тијела 

Скупштине општине Приједор 
 

I 
 Именују се стална радна тјела Скупштине 
општине како слиједи: 
 
I  Мандатно имунитетска комисија  

 
   1. Старчевић Предраг, приједлог  СДС 
   2. Блажевић Месуд, приједлог Савеза СДА-
СБИХ 
   3. Радић Владо, приједлог СРС РС 
 
II Комисија за прописе  
 
     1. Ђаковић Миленко, приједлог ДНС 
     2. Јелача Весна, приједлог СНСД  
     3. Сивац Нусрета, приједлог Савеза СДАСБИХ 
     4. Драгосављевић Сњежана, приједлог ДНС  
     5. Шебез Јово, приједлог СДС   
 
III Комисија за награде и признања 

 
1. Бојановић Драган, приједлог ДНС 
2. Торбица Бошко, приједлог СНСД   
3. Пашалић др. Азра, приједлог СДП 
 

IV Комисија за вјерска питања  
 

1. Голубовић Драган, приједлог  ДНС 
2. Стојић Ратко, приједлог СДС 
3. Блажевић Месуд, приједлог Савез СДА- 

СБИХ 
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V Комисија за друштвени положај жене и 
равноправност полова 

 
1. Славица Поповић, приједлог ДНС 
2. Јелача Весна, приједлог СНСД  
3. Рауш Милорад, приједлог СДС 
4. Пашалић др. Азра, приједлог СДП 
5. Сивац Нусрета, приједлог Савез СДА- 

СБИХ  
 

VI Комисија за младе  
 

1. Вучковац Горан, приједлог ДНС 
2. Павловић Далибор, приједлог СНСД    
3. Грабеж Далибор, приједлог ПДП  
 
4. _______________представник 

Омладинског савјета општине Приједор 
 
5. _______________ представник 

Омладинског савјета општине Приједор 
 
VII Комисија за буџет и финансије  
 

1. Лајић Далибор, приједлог ДНС 
2. Врховац Дражен, приједлог СНСД 
3. Рауш Милорад, приједлог СДС    
4. Јaњић Биљана, приједлог СНСД  

        5.  Тимарац-Пачариз Горана ДНС 
 

VIII  Комисија за мјесне заједнице  
 

1. Бојановић Драган, приједлог ДНС 
2. Торбица Бошко, приједлог СНСД  
3. Радановић Бране, приједлог СДС 
4. Форић Нихад, приједлог НГИ 
5.  Романић Радован, приједлог СРС РС 

 
IX Одбор за друштвени надзор и представке  

 
1. Лајић Далибор, приједлог ДНС 
2. Рауш Милорад, приједлог СДС 
3. Шкерић др. Златко, приједлог Савеза  

СДА СБИХ 
4. Салешевић Рамо, приједлог СДП - 

Националне мањине 
5. Радић Владо, приједлог СРС РС 

 
X Одбор за регионалну и међународну сарадњу  

 
1. Кос Зоран, приједлог ДНС 
2. Бабић Љиљана, приједлог СНСД     
3. Махмуљин Зинајда, приједлог НГИ 
4. Чиркин Бехзад, приједлог СДП  
5. Лазић др. Милић, приједлог СРС РС  

 

XI Одбор за социјалну заштиту 
 

1. Поповић Славица, приједлог ДНС 
2. Форић Нихад, приједлог НГИ 
3. Салешевић Рамо, приједлог СДП  
4. Татић Милица, приједлог СНСД  
5. Кантар Жељко, приједлог СДП 
  

XII Савјет за спорт 
 

1. Ђаковић Миленко, приједлог  ДНС 
2.  Врховац Дражен, приједлог СНСД   
3. Радановић Бране, приједлог СДС 
4. Миљуш Александар, приједлог СНСД  
5. Лишчински Владо, приједлог ДНС  

 
XIII Савјет за културу   

 
1. Голубовић Драган, приједлог ДНС 
2. Лукић Јован, приједлог  СНСД 
3. Танкосић Владимир, приједлог ПДП 
4.  Босанчић Горана, приједлог СНСД  
5. Шарић Мухидин, приједлог Савезa СДА 

СБИХ   
 
XIV Савјет за безбједност  

 
1. Кос Зоран, приједлог  ДНС 
2.  Лукић Јован, приједлог СНСД 
3. Сивац Нусрета, приједлог  Савеза СДА 

СБИХ 
4. Инђић Зоран, представник Форума за 

безбједност 
5. Вукмир-Вујаковић Драгица, представник 

Форума за безбједност 
 

XV Надзорни одбор  
 

1. Мамић Драган, приједлог ДНС   
2. Ивић Младен, приједлог ДНС   
3. Вујичић Горан, приједлог СНСД   
4. Будимир Славко, приједлог ПДП  
5. Решић Аднан, приједлог  НГИ   

 
                                    II 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-111-10/09              ПРЕДСЈЕДНИЦА                                  
         Приједор,          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2009.г.   Прим. др. Азра Пашалић 

* * * 
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9 
На основу члана 121. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04, 42/05 и  
118/05 ) и члана 18. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор", бр.5/05 и 
9/07), Скупштина општине Приједор на IV 
сједници одржаној 19.02.2009.донијела  
је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању листе стручњака за чланове у 

комисије  
за спровођење поступка пријема службеника 

 
I 

Утврђује се листа стручњака за чланове изборних 
комисија за спровођење поступка запошљавања 
службеника: 
 
1. Зоран Станисављевић, инг.грађ 
2. Мирко Совиљ, мр.др. 
3. Драган Савановић, дрип. ецц, 
4. Драган Ромчевић,дипл.шум.инг. 
5. Зоран Кљајић, дипл.ецц 
6. Станимир Тривуновић, дипл.инг.маш., 
7. Младен Кечан, професор хемије, 
8. Горана Тимарац-Пачариз, дипл.ецц 
9. Милица Тителски, проф.разредне наставе 
10. Драган Мамић, дипл.ецц 
11. Мирјана Радишић, професор, 
12. Сања Мрђа, проф. српског језика, 
13. Оливера Грубић, дипл.ецц-менаџер, 
14. Душанка Божић, педагог, 
15. Сташко Бајић, дипл.ецц, 
16. Јела Миланко, дипл.ецц, 
17. Ранко Вучковић, дипл.инг.елек., 
18. Милан Куриџа, дипл.правник, 
19. Небојша Миљуш, дипл.инг.машинства, 
20. Дарко Згоњанин, дипл.инг.пољопривреде, 
21. Саша Личанин, дипл.инг.рударства, 
22. Мићо Роквић, дипл.инг.саобраћаја, 
23. Божо Грбић, дипл.инг.електротехнике, 
24. Горан Дељић, дипл.правник, 
25. Жарко Татић, дипл.инг.шумарства, 
26. Горан Срдић, дипл.ецц, 
27. Борис Бабић, дипл.ецц 
28. Рада Каран, дипл.правник, 
29. Проф. Др. Радмило Кондић, 
30. Др. сци Раденко Стијепић, 
31. Душан Берић, дипл.ецц, 
32. Жељко Торбица, професор, 
33. Мирјана Дејановић, дипл.ецц, 
34. Јово Шебез, дипл. правник, 
35. Свето Кременовић, дипл.ецц, 
36. Драгоја Лајић, дипл. инг. машинства, 
37. Винко Кос, дипл.ецц и инг машинства, 
38. Милорад Хрњак, дипл инг машинства, 

39. Дарко Здјелар, дипл инг машинства, 
40. Љиљана Мандић, дипл ецц, 
41. Анка Вучен, дипл. ецц, 
42. Зоран Радиновић, професор, 
43. Орељ Рајка, дипл ецц и професор, 
44. Томислав Гашић, професор, 
45. Бркић Нијаз, виша грађевинска, 
46. Др. Беглербеговић Ибрахим, 
47. Хаџић Екрем, дипл.инг.пољопривреде, 
48. Куртовић Сулејман, дипл.ецц, 
49. Пехлић Енес, инг. електотехнике, 
50. Суљановић Сеад, дипл.ецц, 
51. Хабибовић Мухамед, инг. заштите на раду, 
52. СмиљнићРанко, дипл.инг.електротехнике, 
53. Бера Жељана, дипл.правник, 
54. Радивојац Миленко, дипл.археолог, 
55. Торбица Миодраг, дипл.ецц, 
56. Мијић Драгоја, мр. електротехничких наука, 
57. Тубин Вукан, дипл.инг.металургије, 
58. Балабан Милорад, дипл.правник, 
59. Кунић Маја, дипл.ецц 
60. Дражић Младен, дипл.инг.пољопривреде 
61. Плавшић Стојановић Драгица, дипл.правник, 
62. Антонић Славко, дипл. инг. електронике 
63. Еленков Радојка, прим. др. интерне медицине 
64. Панић Борка, проф. биологије 
65. Марин Душанка, проф.српског језика и 
       књижев 
66. Крчковски Владимир, проф. руског језика 
67. Коњевић Милица, дипл- ецц 
68. Ђаковић Нада, проф. 
69. Бранислав Вујасин, дипл.ецц, 
70. Мухамед Дурачак, дипл.инг.грађ. 
71. Митхет Мусић, дипл.инг.пољопривреде, 
72. Санел Јакуповић, мр.економских наука, 
73. Фехрет Терзић, дипл.ецц, 
74. Жељко Кантар, виша школа за социјалн 
       раднике, 
75. Харис Субашић, дипл.политолог, 
76. Богданка Видовић, дипл.машински инжињер, 
77. Исо Бучан, професор, 
78. Горан Кунић, дипл.инг.грађевине, 
79. Зоран Брдар, економиста, 
80. Јусуф Харамбашић, дипл.грађ.инжињер, 
81. Осман Караџић, мр.тех.наука- 
        инг.пољопривреде, 
82. Сандра Бучан, дипл.инг.технологије, 
83. Невена Кнежевић, дипл.педагог, 
84. Дејана Вујновић, дипл.ецц, 
85. Станко Вујковић,дипл.инг.машинства, 
86. Јелена Триван дипл.инг.рударства, 
87. Слободан Тута, дипл.инг.рударства, 
88. Мишо Деретић, адвокат, 
89. Ђуро Кончар, дипл.инг.машинства, 
90. Милић др. Лазић Мр.прим.медицине 
91. Драгомир Мршић, дипл.инг.технологије, 
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92. Петрашин Родић, дипл.економиста, 
93. Драго Грбић, дипл.економиста 
94. Тихомир Илијашевић, академски сликар, 
95. Кличић Адмира, дипл.инг.машинства, 
96. Решић Аднан, дипл.правник, 
97. Пихић Алиса, дипл.правник, 
98. Фазлић Хамдија, инг.машинства 

 
II 

Листа из тачке 1. овог рјешења служиће 
Начелнику општине као јединствена листа за 
делегирање у изборне комисије у процедури 
запошљавања, именовања и постављања 
службеника. 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-111-11/09   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:19.2.09.г         Прим.др. Азра пашалић,с.р. 
 

* * * 
10 
На основу члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор"бр. 5/05 и 9/07), и  
члана 129. Пословника Скупштине општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
8/05, 3/06 и 10/07), а на приједлог начелника 
Општине,  Скупштина општине Приједор на IV 
сједници одржаној дана 19.02.2009.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка 
утврђивања грба Општине, промјене назива 
појединих улица те одређивања назива 
неименованим улицама у насељима 

 
I 

Именује се Комисија за спровођење поступка, 
утврђивања грба Општине, промјене назива 
појединих улица те одређивања назива 
неименованим улицама у насељима како слиједи: 
 
1.Миленко Радивојац-предсједник Комисије, 
2. Мухидин Шарић- члан, 
3. Стипо Видаковић -члан, 
4. Предраг Марјановић-члан, 
5. Месуд Блажевић-члан, 
6. Сеад Јакуповић-члан, 
7. Раде Алексић -члан, 
8. Жељко Мацура - члан, 
9. Душан Берић - члан и  
10. Павловић Далибор - члан. 
 

II 
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да 
предложи начелнику Општине: 
- грб Општине, 
- критерије и поступак за одређивање и промјену 
назива улица на подручју општине 
Приједор  
- промјену назива појединих улица и тргова на 
подручју општине Приједор. 
- именовање неименованих улица и тргова на 
подручју општине Приједор. 
 

III 
Рок за извршење задатка је да се у континуитету 
достављају приједлози. 

IV 
Накнада за рад чланова Комисије утврдиће се 
сходно одредбама члана 36. став 3. Закона о 
локалној самоуправи. 

V 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања  у 
"Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-13/09                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:19.02.2009.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
11 
На основу члана 121. Закона о локалној 
самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске бр. 101/04 и 118/05) и члана 18. Статута 
општине Приједор («Службени Гласник општине 
Приједор» бр. 5/05 и 9/07), те члана 129. 
Пословнка скупштине општине Приједор ( 
«Службени гласник општине Приједор» бр. 8/05, 
3/06 и 10/07) а  на приједлог начелника општине, 
Скупштина општине Приједор, на IV сједници 
одржаној дана 19.02.2009.године, донијела је:  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка за 
пријем службеника у Административну службу 
Општине Приједор 

I 
Именује се Комисија за спровођење поступка за 
пријем службеника у Административну службу 
Општине Приједор , у саставу: 
 

1. Божо Грбић, - предсједник, са листе 
стручњака,  

2. Мирјана Радишић,- члан, са листе 
стручњака,    

3. Аднан Решић, - члан,са листе стручњака,    
 



Страна  110                                                        "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                                Број: 3/09 
_____________________________________________________________________________ 
 

4. Суада Колонић, - члан,службеник са 
професионалним искуством из 
Општинске Административне службе,    

5. Раденко Вуковић, - члан,службеник са 
професионалним искуством из 
Општинске Административне службе,     

6. Зухра Пантош, - члан,службеник са 
професионалним искуством из 
Општинске Административне службе,      

7. Радана Даљевић, - члан,службеник са 
професионалним искуством из 
Општинске Административне службе,     

   
II 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да у 
поступку спровођења  избораслужбеника обави 
улазни интервју са кандидатима и контролу 
испуњавања услова, те да утврди редослијед 
кандидата на основу стручних способности. 
 

III 
Комисија из тачке I овог Рјешења надлежна је за 
спровођење поступка избора и именовања 
начелника одјељења, секретара Скупштине као и 
других службеника Административне службе 
Општине.  

IV 
Накнада за рад чланова Комисије утврдиће се 
сходно одредбама члана 36. став 3. Закона о 
локалној самоуправи. 

V 
 Овајо Рјешење ступа на снагу даном доношења а 
објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Приједор» 
 
Број: 01-111-14/09   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:19.02.2009.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
12 
На основу члана 15. и 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07) и члана 18. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, број: 5/05 и 9/07) те члана 129. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, број: 
8/05, 3/06 и 10/07) Скупштина општине Приједор 
на IV сједници одржаној дана  19.02.2009.године  
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Надзорног и Управног 
одбора Туристичке организације општине  

Приједор 
 

I Разрјешавају се чланови Надзорног одбора 
Туристичке организације општине Приједор и то: 
 - Караџић Осман 
 - Мрђа Дијана 
 - Мејакић Ненад 
 
II Разрјешавају се чланови Управног одбора 
Туристичке организације општине приједор и то: 
 1 Врховац Дражен 
               2. Живко Росић 
 
III Преостали чланови Управног одбора Драган 
Ромчевић, Божо Грбић и Фаиз Кахтеран обављаће 
функцију Управног одбора Туристичке 
организације општине Приједор до доношења 
новог рјешења. 
 
IV Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број: 01-111-18/09                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:19.02.2009. г.  Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
13 
На основу члана 15. и 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 68/07) и члана 18. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, број: 5/05 и 9/07) те члана 129. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, број: 
8/05, 3/06 и 10/07) Скупштина општине Приједор 
на IV сједници одржаној дана  19.02.2009.године  
донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. чланова Управног одбора Јавне 
установе "Центар за приказивање филмова" 

Приједор 
 

Члан 1. 
Именују се  в.д. чланова Управног  одбора Јавне 
установе "Центар за приказивање филмова" 
Приједор: 
 1. Бркић Саид, 
 2. Мутић Божо и  
 3. Јанковић Дубравка 

Члан 2. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Приједор“. 
 
Број: 01-111-19/09               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:19.02.2009. г.  Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
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14 
На основу члана 18. Статута општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, број: 
5/05 и 9/07) те члана 129. Пословника Скупштине 
општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, број: 8/05, 3/06 и 10/07) Скупштина 
општине Приједор на IV сједници одржаној дана  
19.02.2009.године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу чланова Скупштине ЈП "Центар за 

приказивање филмова" Приједор 
 

Члан 1. 
Разрјешавају се чланови Скупштине ЈП "Центар 
за приказивање филмова" Приједор и то: 
 
 1. Исламовић Мирзад, 
 2. Мусић Судбин, 
 3. Мустић Мирјанин, 
 4. Згоњанин Дарко, 
 5. Скакић Тодор и 
 6. Мамић Драган 
 

Члан 2. 
Разрјешењем чланова Скупштине ЈП "Центра за 
приказивање филмова" Приједор престаје мандат 
и члановима Надзорног одбора. 
 

Члан 3. 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику општине Приједор“. 
 
Број: 01-111-17/09               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:19.02.2009. г. Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
15 
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.глансик општине Приједор",бр. 
8/05, 3/06 и 10/07), Скупштина општине Приједор 
на IV сједници одржаној дана 19.02.2009.године, 
разматрајући иницијативу одборника и донијела 
је следећи 

З А К Љ У Ч А К 
1. Скупштина општине Приједор тражи од 
Жељезница Републике Српске да размотри 
могућност поновног увођења локалних возова на 
релацији Приједор - Бања Лука, односно Приједор 
- Нови Град, а све у циљу нормализације превоза 
путника, односно, радника и ђака на подручју 
општине Приједор, а посебно за мјеста која су 
искључиво везана за овај начин превоза. 
 

2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-9/09     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2009.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
16 
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 Извјештај о раду 
Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште 
замјеника Приједор за 2008.годину, Скупштина 
општине Приједор на IV сједници одржаној дана 
19.02.2009.године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Извјештај о раду  Правобранилаштва 
Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор 
за 2008.годину 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-10/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 20.02.2009.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 
17 
На основу одредаба члана14.Закона о 
експропријацији („Службени гласник Републике 
Српске“,број:112/06), члана 18. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“,број:5/05 и 9/07) и члана 123. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
(„Службени гласник општине 
Приједор“,број:8/05,3/06 и 10/07), Скупштина 
општине Приједор, на IV сједници 
одржаној19.02.2009.године,  д а ј е 

 
М И Ш Љ Е Њ Е 

1.Регулационим планом сервисно услужне и 
радне зоне уз магистрални пут  Приједор - 
Бањалука и стамбене зоне  „Свале“ („Службени 
гласник Општине Приједор“,број:6/04), на 
некретнинама означеним са к.ч.бр.742/9 у 
површини од 1600 м2 уписане у зк.ул.бр.3525 к.о. 
Приједор као државна својина са уписаним 
привременим правом коришћења земљишта у 
корист Марић Марије рођ. Бркић са дијелом 1/1  
(према подацима катастарског операта предметне 
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некретнине су означене са к.ч.бр.3872/40 уписане 
у пл.бр.2743 к.о. Приједор II као посјед предузећа 
„Чулић“д.о.о. Приједор са дијелом 1/1) предвиђен 
је приступни пут са паркинг просторима, који су у 
служби постојећих стамбено пословних објеката. 
Стога, ова Скупштина сматра  да је основано да 
Влада Републике Српске донесе одлуку у смислу 
одредби члана 14. Закона о експропријацији, да је 
изградња приступног пута са паркинг просторима 
од општег интереса и да се за те сврхе може 
приступити експропријацији означених  
непокретности. 

 
2. Ово мишљење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 

 
Број:01-473-5/09                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 19.02.2009.   Прим.Др.Азра Пашалић,с.р. 
 
18 
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 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у износу од 
3.550 Фунти или пртувриједност 7.289.20 KM 
GMB PUBLISHING Ltd. из Лондона на име 
објављивања привредне публикације “Пословање 
са Републиком Српском“- Сребрено спонзорство, 
у издању  GMB PUBLISHING Ltd (Велика 
Британија). 
 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 
Буџета општине Приједор, на терет ставке 
6143007 Финансирање пројеката Невладиних 
организација на жиро рачун, према упуству у 
прилогу.  
 
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".   
 

О б р а з л о ж е њ е 
GMB PUBLISHING Ltd. из Лондона обратили су 
се Начелнику општине Приједор са понудом за 
привредно презентовање општине Приједор код 
водећих међународних компанија, инвеститора, 
фонд менаџера и професионалних савјетника за 
улагање и трговину са Републиком Српском. 

Обзиром да су понуђена три спонзорсака пакета 
(златно, сребрено и бронзано) општина Приједор 
се одлучила за Сребрено спонзорство, те како се 
ради о веома корисној презентацији наше 
општине на међународном плану, одлучено је као 
у диспозитуву ове одлуке. 
             
Број: 02-40-63/09              Начелник Општине 
Датум: 21.01.2009.године   Марко Павић,С.Р. 

* * *  
На основу члана 5. тачка 3. Закона о празницима 
Републике Српске, („Сл.гласник РС“, бр. 43/07), 
члана 43. алинеја 18. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 35. алинеја 20. Статута општине 
Приједор, („Сл.гласник општине Приједор“, број: 
5/05), Начелник општине Приједор,   д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
о одређивању радног времена предузетника и 
предузећа у дане празника Републике Српске 

                                                  
Члан 1. 

Овом Одлуком регулише се радно вријеме у дане 
празника Републике Српске предузетника и 
предузећа који на подручју општине Приједор 
обављају трговачку, занатску, угоститељску, 
услужну и другу дјелатност, а ради задовољења 
неопходних потреба грађана. 

Члан 2. 
  У дане празника Републике Српске који се 
празнују два дана: Нова година 1. и 2. јануар и 
Међународни празник рада 1. и 2. мај, на први дан 
празника, у времену од    00-24 часа раде 
предузетници и предузећа који посједују 
регистроване апотеке и бензинске пумпе.  
Поред субјеката из става 1. овог члана, на први 
дан празника, у времену од   07-12 часова, раде 
пекаре и меснице, а од 07-15 часова раде цвјећаре. 
На други дан празника, поред субјеката из става 1. 
и 2. овог члана, у времену од 07-12 часова, раде 
предузетници и предузећа који посједују трговине 
на мало мјешовитом робом (осим шалтерске 
продаје), а у времену од 00-24 часа раде 
предузетници и предузећа регистровани за 
обављање трговачке дјелатности типа драгстор. 
 

Члан 3. 
У дане празника Републике Српске који се 
празнују 1 дан: Дан републике          9. јануар, Дан 
побједе над фашизмом, 9. мај, Дан успостављања 
Општег оквирног споразума за мир у БиХ, 21. 
новембар, у времену од 00-24 часа, раде предузећа 
и предузетници који посједују регистроване 
апотеке, бензинске пумпе и трговачке радње типа 
драгстор. 
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Поред субјеката из става 1. овог члана, у времену 
од 07-12 часова раде предузетници и предузећа 
регистровани за обављање трговине на мало 
мјешовитом робом (осим шалтерске продаје), 
пекаре и меснице, а у времену од 07-15 часова 
раде цвјећаре. 

Члан 4. 
Угоститељски објекти на подручју општине 
Приједор у дане 31.12. и 01.01. текуће године 
имају неограничено радно вријеме, а у дане 
осталих празника Републике Српске раде у 
радном времену прописаном Одлуком о 
одређивању радног времена и извођења музичких 
и других садржаја у угоститељским објектима 
(„Сл.гласник општине Приједор“ број: 4/05). 

Члан 5. 
Уколико правна и физичка лица  обављају 
дјелатност у дане празника Републике Српске 
супротно радном времену прописаном овом 
Одлуком, казниће се у складу са одредбама 
Закона о празницима Републике Српске. 

Члан 6. 
Надзор над примјеном ове Одлуке врши 
општинска тржишна инспекција и комунална 
полиција у складу са овлаштењима прописаним 
Законом. 

Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука број: 02-022-33/08. од 30.04.2008. године. 

 
Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објавиће се у Службеном гласнику општине 
Приједор. 
 
Број: 02-022-2/09.         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.01.2009. године   Марко Павић,с.р. 

* * * 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05) и члана 46. 
Статута Општине Приједор („Службени гласник 
Приједор број 5/05. и 9/07), Начелник општине 
Приједор,               д о н о с и  
 

КОДЕКС ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ 
1.  Овим Кодексом дефинишу се смјернице и 
правила која промовишу успостављање и 
одржавање професионалне, ефикасне, 
економичне, непристрасне и транспарентне 
матичне службе и има обавезујућу снагу за све 
запослене у општини Приједор у Одјељењу за 
општу управу. 
2. Сви матичари, односно запослени на пословима 
грађанских стања пажљиво су одабрани и 
примљени у радни однос у складу са важећим 

прописима Републике Српске, упознати су са 
прописима на основу којих ће вршити своје 
законске обавезе и овим кодексом. 
3. Свако лице које ради на обради података 
везаних за лична документа (извод из матичне 
књиге рођених / увјерење о држављанству) даје 
изјаву којом се обавезује да ће се придржавати 
овог кодекса. 
4. Запослени у овом органу је дужан упознати се 
са свим прописима везаним за обављање свог 
посла и обавезати се на константно лично 
усавршавање кроз програме обука који се 
организују. Дужан је да поступа у складу са 
Уставом, законом и другим прописима, према 
правилима струке и политички неутрално. Нико 
не смије вршити утицај на запосленог да чини 
нешто што је супротно важећим прописима. 
5. Запослени су дужни омогућити заштиту 
законитости и примјену закона једнако за све 
људе без обзира на њихову религију и етничку 
припадност, расу и пол, земљу рођења и 
националност. 
6. Законито обављање послова везаних за 
издавање извода из матичне књиге рођених и 
увјерења о држављанству је највећи приоритет. 
Ако запослени примјете да се чини било које 
кажњиво дјело, дужни су обавјестити надлежног 
руководиоца или надлежне институције. 
7.Запослени се неће користити било којом 
криминалном радњом или бити умијешан у било 
који облик корупције, неће прихватити поклоне 
или услуге за обављање свога посла или за 
необављање свога посла. 
8. Запослени ће  поштовати повјерење јавности 
којој служе и неће јавно изражавати своје 
примједбе, осим ако закон или друга обавеза 
његовог посла не захтјева другачије. Полагаће 
рачуне јавности, а претпостављене извјештавати у 
писменом облику о свом послу благовремено, 
детаљно и истинито. Чак и ако направи неку 
грешку, поштено ће је забиљежити. 
9. Запослени се неће користити службеним 
обиљежјима институције у којој раде да би 
истицали интересе било које политичке, 
религијске или друге идеологије. Понашаће се с 
највећом могућом непристрасношћу  и фер 
односом према свима, користећи кодекс 
професионалне етике да одреди своје понашање. 
10. Ако се појави проблем који запослени не може 
ријешити, пронаћи ће надлежно лице које га може 
ријешити или ће тражити од претпостављених да 
изнађу рјешење. Унапређиваће самога себе 
сталним учењем, образовање, професионалном 
спремношћу, личним изгледом, бити уредан како 
би презентовао своју институцију и био узоран 
грађанин. 
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11. Као службеник органа у коме је запослен 
посветиће се своме позиву, без обзира на личне 
проблеме. Чуваће углед и назив надлежног 
органа. 
12. Запослени ће часно и поштено обављати своје 
обавезе чувања правног поретка, те личним 
примјером показати одучност у својој намјери. 
13. Кодекс ће се објавити у „Службеном гласнику 
општине Приједор“.  
 
Број: 02-022-11/09    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:24.02.2009.године    Марко Павић,с.р. 

* * * 
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  
( „Службени гласник Републике Српске“, 
број:101/04 и 42/05 ) , а у вези са чланом 
46.Статута општине Приједор (Службени гласник 
општине Приједор“,број: 5/2005),Начелник 
општине Приједор, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о измјенама и допунама Правилника о набавци 
роба, вршењу услуга и уступању радова у 

Општинској административној служби Приједор, 
број: 02-022-80/05 од 27.10.2005.године 

 
Члан 1. 

У Правилнику о набавци роба, вршењу услуга и 
уступању радова у Општинској  
административној служби Приједор, број: 02-022-
80/05 од 27.10.2005.године ( у даљем тексту: 
Правилник) у глави II – Поступак набавке, у 
члану 11. став 1.број „30.000,00“замјењује се 
бројем“50.000,00“ и број „60.000,00“ замјењује се 
бројем „80.000,00“. 

Члан 2. 
У  глави V-Поступак додјеле уговора испод  
домаћих врједносних разреда,  у члану 38. став 1. 
број „3.000,00.“,замјењује се бројем „6.000,00“ 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења,  
и исти ће бити објављен у Службеном гласнику 
општине Приједор. 
 
Број: 02-022-80/05    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум, 24.02.2009.г        Марко Павић,с.р. 
  
19 
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На основу члана 29. Правилника о упису у 
регистар заједница етажних власника 
 стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) 
Одјељење за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор објављује  
 
 

  О Г Л А С 
 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор извршен је упис  
Заједница етажних власника стамбених зграда у: 
 
* Регистарском листу број  194/08 Рјешењем број: 
08-372-110/08 од  11.12.2008.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање 
зградом, Приједор, ул. Краља Александра бр. 4 
 Оснивачи: 5 етажних власника  зграде. 
Дјелатност: 70320 Управља зградом за рачпун 
етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања  
зграде.  
Заступа: МилинковићКристина предсједник 
Скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
__________________________________________ 
* Регистарском листу број  196/08 Рјешењем број: 
08-372-113/08 од 23.12.2008.године. 
Назив и сједниште:Заједница етажних власника 
дијела М-1, ламела Б, Приједор, ул. Мајора 
Милана Тепића бр. 3 
 Оснивачи: 18 етажних власника дијела зграде- 
ламеле 
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-
улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања  
дијела зграде.  
Заступа: Ђермановић Милан, предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
 __________________________________________ 
* Регистарском листу број  195/08 Рјешењем број: 
08-372-112/08 од  23.12.2008.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање 
зградом, Приједор, ул. Петра Петровића - Његоша 
бр. 24/26/28. 
Оснивач: 16 етажних власника взграде 
Дјелатност: 70320 Управља зградом за рачпун 
етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања  
зграде.  
Заступа: Малинић Жељко, предсједник 
Скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
____________________________________ 
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Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу рјешења бр. 08-372-114/08 од 
05.01.2009.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 138/05, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ - УЛАЗ БР. 
14, Приједор, ул. Акад. Јована Рашковића бр. 14 и 
то како слиједи: 
 Нови законски заступник заједнице са 
даном овог уписа је Ђурашиновић Александар, 
умјесто ранијег Антић Срђана. 
___________________________________________ 
Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу рјешења бр. 08-372-1/09 од 
13.01.2009.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 51/04, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ Ц-3, Л-4, 
Приједор ул. Митрополита Петра Зимоњића Ц-3, 
Л-4 и то како слиједи 
 Нови законски заступник заједнице са 
даном овог уписа је Мирковић  Драгољуб, умјесто 
ранијег Ољача Чеде. 
___________________________________________ 
Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу рјешења бр. 08-372-2/09 од 
19.01.2009.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 143/06, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ Приједор, ул. 
Акад. Јована Рашковића бр. 36 и 38, и то како 
слиједи 
 Нови законски заступник заједнице са 
даном овог уписа је Качавенда Миле , умјесто 
ранијег Вујковић Душанке. 
___________________________________________ 
* Регистарском листу број  197/09 Рјешењем број: 
08-372-5/09 од 27.01.2009.године. 
Назив и сједниште:Заједница етажних власника 
дијела зграде Б-3, улаз бр. 4, Приједор, Пећани Б-
3, улаз бр. 4 
 Оснивачи: 10 етажних власника дијела зграде- 
улаза 
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-
улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
 
 
 
 

 дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања  
дијела зграде-улаза.  
Заступа: Лишчински Милан,предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
___________________________________________ 
*Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу рјешења бр. 08-372-8/09 од 
02.02.2009.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 95/05, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ Б-3,Приједор, и 
то упис Зрнић Спасоја као новог законског 
заступника заједнице, умјесто ранијег Павић 
Маре, и УПИС промјене назива заједнице у нови 
назив 2ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ЗГРАДЕ Б-3, УЛАЗ 5". 
___________________________________________ 
*Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу рјешења бр. 08-372-9/09 од 
04.02.2009.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 153/06, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ за 
управљање дијелом зграде "метро"- улаз 12, 
Приједор, ул. Саве Ковачевића бр. 12,  и то како 
слиједи 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Деспот Љиљана , умјесто ранијег 
Котроман Радована. 
___________________________________________ 
*Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу рјешења бр. 08-372-11/09 од 
19.02.2009.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 41/04, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ за 
управљање зградом  Приједор, ул Жарка 
Згоњанина  бр. 13 и 15, и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са даном овог 
уписа је Вокић Бранко, умјесто ранијег Сиђак 
Зорана. 
___________________________________________ 
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