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135.

136.

На пснпву шлана 31. Закпна п бучетскпм
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 121/12), шлана 18. Статута
Града Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник Града Приједпра ", брпј: 2/13 и 6/13) и
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине Града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13), разматрајући Нацрт бучета
Града Приједпра за 2014. гпдину, Скупщтина Града
Приједпра је на XII
сједници пдржанпј дана
27.11.2013.гпдине, дпнијела

На пснпву шлана 31. Закпна п бучетскпм
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 121/12), шлана 18. Статута
Града Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник Града Приједпра ", брoj: 2/13 и 6/13) и
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине Града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13), разматрајући Нацрт Пдлуке
п изврщеоу бучета Града Приједпра за 2014. гпдину,
Скупщтина града Приједпра је на XII сједници
пдржанпј дана 27.11.2013.гпдине, дпнијела

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Скупщтина Града Приједпра усваја Нацрт
бучета Града Приједпра за 2014. гпдину са
кпрекцијама Пдјељеоа за финансије, те
смјерницама и сугестијама Министарства
финансија Републике Српске.

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.
Брпј: 01-022-161/13
Приједпр
Датум. 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

1. Скупщтина Града Приједпра усваја Нацрт
Пдлуке п изврщеоу бучета Града Приједпра
за 2014. гпдину.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Брпј: 01-022-162/13
Приједпр
Датум: 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.
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137.

ђ)

На пснпву шлана 61, 62 и 68. Закпна п
задуживаоу, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 71/12)
шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и
118/05) и шлана 18. Статута Града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13), Скупщтина Града
Приједпра je на XII сједници пдржанпј 27.11.2013.
гпдине, дпнијела
ПДЛУКУ
п измјени и дппуни Пдлуке п даваоу гаранције
АД Тпплани Приједпр за дугпрпшнп кредитнп
задужеое
Члан 1.
У Пдлуци п даваоу гаранције АД Тпплани
Приједпр за дугпрпшнп кредитнп задужеое
(„Службени гласник Града Приједпр“, брпј: 13/13),
шланпви 2. и 3. спајају се у шлан 2. кпји гласи:
„Средства из шлана 1. Пве пдлуке за кпје Град
Приједпр даје гаранцију пбезбиједиће АД Тпплана
Приједпр из дугпрпшнпг кредита кпд Кпмерцијалне
банке АД Баоалука – филијала Приједпр уз следеће
услпве:
а) Намјена и
-Финансираое
пренесених
врста
пбавеза
задужеоа:
б)

Изнпс
главнице
задужеоа:

-1.500.000 КМ - дугпрпшнп

в)

Камата и
пстали
трпщкпви
задужеоа
Рпк дпспијећа
и услпви
птплате

-7,40% и пстале накнаде у
изнпсу пд 0.3 % пд изнпса
главнпг дуга (4.500 КМ).

г)

д)

-18
мјесешних
једнаких
ануитета у изнпсу пд 88.289, 21
КМ.
Птплата ће се врщити из
средстава редпвнпг прилива
пд кприсника услуга у тпку
грејне сезпне
Нашин
Бјанкп мјеница са клаузулпм
псигураоа
без прптеста уз мјенишну
птплате дуга са изјаву и бјанкп налпзи за
пписпм
пренпс средстава са изјавпм
кплатерала:
Града кап јемца

е)

Кпефицијент
сервиса дуга у
складу са
пгранишеоима
из шлана 61.
Изјава кпјпм
се пптврђује
да нема
дпспјелих а
неизмирених
пбавеза пп
пснпву ппреза
и дппринпса:

Брпј: 14/13__

7,77% на гпдищоем нивпу у
2013. гпдини

Пптврда Ппреске управе РС да
Град Приједпр нема дпспјелих
а не измирених пбавеза пп
пснпву ппреза и дппринпса

Члан 2.
Чланпви 4. и 5. Пдлуке из шлана 1. ппстају
шланпви 3. и 4.
Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Брпј: 01-022-163/13
Приједпр
Датум: 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

138.
На пснпву шлана 125.став 2. Закпна п уређеоу
прпстпра и грађеоу („Службени гласник РС“, брпј:
40/13), шлана 30. Закпна п лпкалнпј сампуправи
(„Службени гласник РС“, брпј: 101/04, 42/05, 118/05)
и шлана 18. Статута Града Приједпр – прешищћен
текст („Службени гласник Града Приједпра“, брпј:
2/13 и 6/13), Скупщтина Града Приједпра, на XII
сједници пдржанпј дана 27.11.2013. гпдине,
дпнијела је
ПДЛУКУ
п радпвима за кпје није пптребна
грађевинска дпзвпла
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм регулище се извпђеое радпва
за кпје није пптребна грађевинска дпзвпла, пднпснп
кпји се извпде на пснпву лпкацијских услпва.
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II ЗНАЧЕОЕ ИЗРАЗА
Члан 2.
Изрази упптребљени у пвпј Пдлуци имају
сљедеће знашеое:
- пбјекат ппдразумјева склпп грађевинских
елемената у прпстрпу кпји је ппвезан са
земљищтем на пдређенпј лпкацији са свим
инсталацијама, ппстрпјеоима и ппремпм
(зграде
свих
врста,
сапбраћајни,
впдппривредни и енергетски пбјекти, пбјекти
кпмуналне инфраструктуре, индустријски,
ппљппривредни и други привредни пбјекти,
пбјекти сппрта и рекреације, грпбља,
склпнищта и др., кап и захвати у прпстпру
кпјима се мијеоа нашин кприщћеоа
прпстпра, кап щтп су насип, искпп,
пдлагалищте и сл.
- зграда је пбјекат шију грађевинску цјелину
шине хпризпнтални и вертикални елементи и
крпв, (са свим инсталацијама и ппремпм)
кпји шине функципналну цјелину, а
намјеоена је за станпваое или пбављаое
пдређених дјелатнпсти или функција,
- привремени пбјект је пбјекат мпнтажнпдемпнтажнпг типа кпји се лпцира на
грађевинскпм земљищту кпје је важећим
спрпведбеним
дпкументпм
прпстпрнпг
уређеоа предвиђенп за ппстављаое
привремених пбјеката или се лпцирају на
грађевинскпм земљищту кпје није приведенп
кпнашнпј намјени утврђенпј у дпкументу
прпстпрнпг уређеоа и шија намјена је
кпмпатибилна намјени прпстпра на кпјем се
лпцирају или привременп ппстављају за
пптребе градилищта или за прганизпваое
сајмпва, јавних манифестација, те кипсци,
телефпнске гпвпрнице, љетне бащте,
рекламни панпи и слишнп или пбјекти кпји се
ппстављају у слушају ванредних услпва и
пкплнпсти,
- индивидуални стамбени пбјекат је зграда
стамбене намјене на ппсебнпј грађевинскпј
парцели са највище три стана, кпја нема
вище пд ппдрума и три надземне етаже,
- индивидуална гаража је слпбпднп стпјећи
приземни пбјекат за паркираое дп три
впзила.

Брпј: 14/13__

- ппмпћни пбјекат (гараже, љетне кухиое,
пставе и слишнп) је грађевина кпја ппсреднп
служи пдређенпј дјелатнпсти или намјени,
пбезбјеђиваоем услпва за функцију главних
пбјеката,
- грађеое је прпцес кпји пбухвата извпђеое
припремних
и
грађевинских
радпва
(укљушујући
грађевинскп-занатске
и
инсталатерске радпве) за изградоу нпвих
пбјеката извпђеое пвих радпва приликпм
рекпнструкције, дпградое, надпградое кпд
ппстпјећих пбјеката, защтите сппменика
културе
(кпнзервације,
рестаурације,
репрпдукције и илуминације), те изградое
привремених пбјеката и уклаоаоа пбјеката,
- уклаоаоем пбјекта се сматра рущеое или
демпнтажа пбјекта или оегпвпг дијела,
збриоаваое птпаднпг материјала насталпг
рущеоем, затешенпг материјала, ппреме и
других елемената и дпвпђеое грађевинске
парцеле или оенпг дијела у уреднп стаое.
Уклаоаое пбјеката врщи се збпг физишке
дптрајалпсти или већих пщтећеоа насталих
кап ппсљедица прирпдних или људским
дјелпваоем
изазваних
неппгпда
и
катастрпфа или збпг изградое нпвпг пбјекта у
складу са спрпведбеним планпм.
- птклаоаое архитектпнских баријера, у
смислу пве пдлуке ппдразумијева ствараое
услпва лицима са умаоеним тјелесним
сппспбнпстима за сампсталан и сигуран
прилаз пбјекту и кприщћеое пбјекта кап
цјелине или оегпвих ппјединих дијелпва,
щтп не ппдразумијева изградоу лифтпва.
- идејни прпјекат је скуп међуспбнп
усаглащених нацрта и дпкумената кпјима се
дају пснпвна пбликпвнп-функципнална и
технишка рјещеоа пбјекта, те приказ
смјещтаја пбјекта у прпстпру.
III РАДПВИ ЗА КПЈЕ НИЈЕ ППТРЕБНА
ГРАЂЕВИНСКА ДПЗВПЛА
Члан 3.
Грађевинска дпзвпла није пптребна за:
1) ппмпћне пбјекте шија укупна брутп
грађевинска ппврщина (у даљоем тексту
БГП) не прелази 60 м2 и уређеое
грађевинске парцеле индивидуалнпг
стамбенпг пбјекта за кпји је издата
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грађевинска
дпзвпла,
щтп
ппдразумијева:
A) ппмпћне пбјекте:
- индивидуалне гараже БГП дп
45,00 м2,
- спремищта БГП дп 10 м2,
- пставе за алат, кабасте
предмете, намирнице и друге
кућне пптрепщтине БГП дп 10
м2 ,
- дрварнице БГП дп 20 м2
B) уређеое грађевинске парцеле
индивидуалнпг
стамбенпг
пбјекта:
- стаза или платпа (у нивпу
партернпг уређеоа),
- вртнпг базена дп 10 м2,
- рибоака дп 12 м2 и дубине
1м, акп се не кпристе у
кпмерцијалне сврхе,
- пграда, дп висине 1,80 м,
изузев пграда кпје су у саставу
пптппрних зидпва,
- вртнпг пгоищта дп 3,00 м2;
2)
надстрещнице БГП дп 25 м2,
стакленике БГП дп 20 м2, цистерне за
впду и септишке јаме, кпји се граде на
парцели индивидуалнпг стамбенпг
пбјекта за кпји је издата грађевинска
дпзвпла,
3)
ппстављаое пластеника намијеоених
искљушивп
ппљппривреднпј
прпизвпдои,
4)
привремене пбјекте за пптребе
сајмпва и јавних манифестација
пдпбрених пп ппсебнпм прппису са
најдужим рпкпм трајаоа пд 90 дана
накпн шега се пбјекат мпра уклпнити,
5)
кпнзплне тенде за љетне бащте, за
пбјекат за кпји је издата грађевинска
дпзвпла,
6)
једнпставнп дјешје игралищте и
темеље стабилних дјешјих играшака,
7)
надстрещнице на стајалищтима јавнпг
сапбраћаја,
8)
рекламне панпе,
9)
надземне
прикљушке
на
нискпнаппнску и ТТ мрежу,
10) сппртске терене без трибина кпји су
цијелпм
свпјпм
ппврщинпм

11)

12)

13)
14)

15)

16)

17)

Брпј: 14/13__

пслпоени на земљищте (игралищта
за тенис, фудбал и слишнп),
паркпвске стазе и друге слишне
радпве на пбјектима пејзажне
архитектуре,
радпве на степенищту, хпдницима и
слишнп, на прпмјени приступа пбјекту
и унутар пбјекта ради пмпгућаваоа
несметанпг приступа и кретаоа у
пбјекту лицима са умаоеним
тјелесним сппспбнпстима,
радпве на замјени и дппуни ппреме,
ппстављаое кпнтејнера и прирушних
складищта експлпзивних материја у
тежини дп 500 кг,
ппстављаое привремених надземних
резервпара са уређајем за тпшеое и
мјереое гприва, за снабдијеваое
властитих мптпрних впзила на
радилищтима,
земљпраднишким
задругама и у ппслпвнпм кругу
привредних друщтава, капацитета дп
30.000 литара,
ппстављаое пренпсних резервпара за
ускладищтаваое тешнпг нафтнпг гаса
ппјединашне запремине дп 5 м3, кпји
се кпристи за загријаваое прпстприја
и
аутпматске прптивградне станице I, II
и III реда.

Члан 4.
За све пбјекте из шлана 3. ташка 1) прибавља се
грађевинска дпзвпла:
акп укупна ппврщина такп изграђених
пбјеката прелази 60 м2
за све пбјекте расппна већег пд 5,00 м
без пбзира на ппврщину,
за све пбјекте шија спратнпст прелази
једну надземну етажу (приземље), и шија
је кпта заврщнпг вијенца вища пд 3
метра,
укпликп не мпгу бити прикљушени на
прикљушке инсталација изведених у
склппу главнпг пбјекта за кпји је издата
грађевинска дпзвпла.
Члан 5.
Укпликп инвеститпр жели укоижити пбјекат у
евиденцију п некретнинама, за исти мпра ппднијети
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и упптребне

е) дпказ п власнищтву или праву грађеоа над
земљищтем

Члан 6.
У слушају неппсредне ппаснпсти пд великих
прирпдних неппгпда или других разараоа тпкпм тих
дпгађаја, пднпснп неппсреднп накпн оихпвпг
престанка, без грађевинске дпзвпле мпгу се градити
пбјекти кпји служе спрешаваоу дјелпваоа тих
дпгађаја, пднпснп птклаоаоу щтетних ппсљедица.
Пбјекат из става 1. пвпг шлана мпра бити
уклпоен када престане пптреба за оегпвим
кприщћеоем, а акп је пптребнп да тај пбјекат пстане
кап сталан, за оега се мпра накнаднп прибавити
грађевинска дпзвпла у рпку пд щест мјесеци пп
престанку разлпга за оегпвп грађеое.

Члан 8.
Радпви из шлана 3. Пве Пдлуке извпде се на
пснпву лпкацијских услпва, уз плаћене накнаде на
име уређеоа грађевинскпг земљищта и ренте.
Извпђеое радпва из шлана 3. пве Пдлуке
инвеститпр је дужан да пријави надлежнпј
урбанистишкп-грађевинскпј инспекцији прије негп
щтп их ппшне, а врще се на пснпву лпкацијских
услпва, идејнпг прпјекта или пписа пбјекта са
ситуаципним приказпм и записника п искплшаваоу.

Члан 7.
Лпкацијске услпве издаје прган управе
надлежан за ппслпве уређеоа прпстпра у јединици
лпкалне сампуправе на шијем се ппдрушју извпде
радпви.
Уз захтјев за лпкацијске услпве инвеститпр је дужан
да прилпжи:
а) урбанистишкп-технишке услпве и струшнп
мищљеое
акп
нема
спрпведбенпг
дпкумента прпстпрнпг уређеоа, кпји се
дпстављају у три примјерка самп акп се
раде ван пргана надлежнпг за ппслпве
уређеоа прпстпра јединице лпкалне
сампуправе,
б) кппију катастарскпг плана,
в) дпказ п легалнпсти индивидуалнпг
стамбенпг пбјекта на шијпј се парцели
извпде радпви
г) идејни прпјекат
или ппис пбјекта са
ситуаципним
приказпм
за
вепма
једнпставне врсте пбјеката, кап щтп су
стазе, платпи ( у нивпу партернпг уређеоа),
вртна пгоищта, цистерне за впду.
д) сагласнпсти на лпкацију пбјекта предвиђене
у урбанистишкп-технишким услпвима на
пснпву ппсебних закпна зависнп пд врсте и
намјене пбјекта (кпмуналних предузећа
кпја
управљају
кпмуналнпм
инфраструктурпм, јавних предузећа кпја
управљају јавнпм инфраструктурпм и
слишнп), акп такве сагласнпсти нису
садржане
у
урбанистишкп-технишким
услпвима.

Члан 9.
Идејни прпјекат, кпји се предаје уз захтјев за
издаваое лпкацијских услпва за пбјекте наведене у
шлану 3. треба да садржи: технишки ппис, ситуаципнп
рјещеое, тлпцрте пбјекта, карактеристишне пресјеке
и фасаде.
Члан 10.
Пбјекти наведени у шлану 3. пве Пдлуке
упптребљавају се у складу са оегпвпм намјенпм
пдређенпм у лпкацијским услпвима.

IV КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 11.
(1) Нпвшанпм казнпм пд 1.000 КМ дп 5.000
КМ казниће се за прекрщај правнп лице кап
инвеститпр или власник:
а) акп заппшне извпђеое радпва из шл.3. пве
пдлуке без претхпднп прибављених лпкацијских
услпва или у супрптнпсти са издатим лпкацијским
услпвима, не изврщи искплшеое пбјекта или не
пријави ппшетак радпва надлежнпј урбанистишкпгрђевинскпј инспекцији, супрптнп шл.8. пве пдлуке.
б) акп изграђени пбјекат из шл.3. пве пдлуке
упптребљава супрптнп намјени пдређенпј у
лпкацијским услпвима, супрптнп шл. 10. Пве пдлуке.
(2) Нпвшанпм казнпм пд 100 КМ дп 2.000 КМ
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг шлана и
пдгпвпрнп лице у правнпм лицу из става 1. пвпг
шлана.
(3) Нпвшанпм казнпм пд 300 КМ дп 3.000 КМ
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг шлана
ппјединац
пбављајући
сампсталну
ппслпвну
дјелатнпст.
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(4) Нпвшанпм казнпм пд 200 КМ дп 1.000 КМ
казниће се за прекрщај из става 1. пвпг шлана
физишкп лице.

Брпј: 14/13__

ПДЛУКУ
п избпру припритетних пбласти за финансираое
прпјеката невладиних прганизација у 2014. гпдини

V ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 12.
Грађеоем и кприщтеоем пбјеката за кпје није
пптребна грађевинска дпзвпла не смије се угрпзити
безбједнпст и несметанп кприщтеое других
пбјеката, стабилнпст пкплнпг земљищта, јавних и
сапбраћајних ппврщина, кпмуналне и друге
инфраструктуре.
Члан 13.
За пбјекте из шлана 3. пве Пдлуке не прибавља
се пдпбреое за уклаоаое.
Члан 14.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Члан 1.
Пвпм Пдлукпм утврђују се припритетне
пбласти:
1.
заппщљаваое,
2.
ппљппривреда,
3.
привреда,
4.
туризам,
5.
здравствп,
6.
пбразпваое,
7.
култура,
8.
спцијална защтита,
9.
екплпгија,
10.
људска права,
11.
јашаое демпкратскпг друщтва,
12.
развпј сппрта.

Члан 15.
Ступаоем на снагу пве Пдлуке престаје да важи
Пдлука п ппстављаоу, изградои и уклаоаоу
пбјеката за кпје није пптребнп пдпбреое за грађеое
бр. 01-022-38/11 пд 19.04.2011. („Службени гласник
ппщтине Приједпр“ брпј: 3/11)

Из пвих пбласти финасираће се, из бучета Града
Приједпра, прпјекти удружеоа и фпндација у 2014.
гпдини.
Члан 2.
Кпмисија за сарадоу са удружеоима и фпндацијама
прпвещће кпнкурсну прпцедуру, а накпн дпнпщеоа
Oдлуке п расппдјели средстава и јавнпг
пбјављиваоа Пдлуке,
градпнашелник Града
Приједпра закљушиће угпвпр са удружеоем или
фпндацијпм.

Брпј: 01-022-164/13
Приједпр
Датум: 27.11.2013. гпдине

Члан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа у
„Службенпм гласнику Града Приједпра“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

139.
На пснпву шлана 12. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 18. Статута Града
Приједпра-прешищћен текст („Службени гласник
Града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13), шлана 7. Пдлуке
п критеријумима, нашину и ппступку расппдјеле
средстава удружеоима и фпндацијама („Службени
гласник ппщтине Приједпр“, брпј: 3/06), шлана 138.
Ппслпвника Скупщтине Града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13), Скупщтина Града Приједпра
је на XII сједници, пдржанпј 27.11.2013. гпдине
дпнијела је

Брпј:01-022-165/13
Приједпр
Датум:27.11.2013.гпдине

ПРЕДСЈЕДНИK
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

140.
На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра
– прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине Града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13), разматрајући Инфпрмацију п
избпру и реализацији прпјеката невладиних
прганизација у 2013. гпдини, Скупщтина Града
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Приједпра на ХII сједници кпја је пдржана 27.11.
2013. гпдине, дпнијела је
ЗАКЉУЧАК

-

Брпј: 14/13__

к.ш.бр. 768/32 у ппврщини пд 5м2,
к.ш.бр. 768/29 у ппврщини пд 7м2,
к.ш.бр. 768/19 у ппврщини пд 9м2,
к.ш.бр. 768/6 у ппврщини пд 60м2

1. Усваја се Инфпрмација п избпру и
реализацији
прпјеката
невладиних
прганизација у 2013. гпдини.

к.п. СП Приједпр, уписане кап државна свпјина
са правпм распплагаоа у кприст Града
Приједпр.

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Пп нпвпм премјеру:
-к.ш.бр. 4120/4 у ппврщини пд 24 м2,
-к.ш.бр. 4117/15 у ппврщини пд 17 м2,
- к.ш.бр. 5689/6 у ппврщини пд 7 м2,
- к.ш.бр. 4117/3 у ппврщини пд 10 м2,
- к.ш.бр. 4117/4 у ппврщини пд 60 м2,
уписане у пл.бр. 3064 к.п. Приједпр 2, кап ппсјед
Града Приједпра са дијелпм 1/1.

Брпј: 01-022-166/13
Приједпр,
Датум: 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

141.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП – ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
На пснпву пдредаба шлана 15. Закпна п
грађевинскпм
земљищту
Републике
Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј:
112/06), шлана 18. Статута Града Приједпрa –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13) и шлана 140. Ппслпвника
Скупщтине Града Приједпра – прешищћен текст
(„Службени гласник Града Приједпра“, брпј: 2/13),
Скупщтина Града Приједпра на XII сједници,
пдржанпј 27.11.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п даваоу сагласнпсти на замјену некретнина
1. Даје се сагласнпст на замјену некретнинаградскпг грађевинскпг земљищта између Града
Приједпра и Кпс Бпщка и Кпс Дущка из Приједпра ради регулисаоа импвинскп-правних пднпса у сврху
фпрмираоа грађевинске парцеле и привпђеоа
земљищта трајнпј намјени у складу са Регулаципним
планпм ппдрушја насеља „Урије“-Југ („Службени
гласник Града Приједпра“, брпј: 04/09), кпји угпвпр
ће се закљушити на следећи нашин:
1.угпвараш Град Приједпр даје Кпс Бпщку и Кпс
Дущку следеће неппкретнпсти:
пп старпм премјеру:
- к.ш.бр. 727/438 у ппврщини пд 24м2,
- к.ш.бр. 768/31 у ппврщини пд 12м2,

2.угпвараши Кпс Бпщкп и Кпс Дущкп дају Граду
Приједпр следеће неппкретнпсти:

Пп старпм премјеру пзнашенп са:
-к.ш.бр.767/8 у ппврщини пд 11м2,
уписане у зк.ул.бр. 2928 к.п. Приједпр, кап државна
свпјина са правпм кприщћеоа ради изградое
уписанп у кприст Koс Бпщка и Кпс Дущка, пба са
дијелпм ½.
Пп нпвпм премјеру:
-к.ш.бр.4118/2 у ппврщини пд 11 м2 ,
уписана у пл.бр. 4200 к.п. Приједпр I кап ппсјед Koс
Бпщка и Кпс Дущка, пба са дијелпм ½.
2. Даје се
сагласнпст Градпнашелнику
Приједпра да, у циљу регулисаоа међуспбних права
и пбавеза угпвпрних страна, закљуши угпвпр п
замјени неппкретнпсти, уз исплату нпвшанпг изнпса
на име разлике у вриједнпсти некретнина кпје су
предмет замјене, према прпцјени сталнпг судскпг
вјещтака грађевинске струке, на нашин да Кпс Бпщкп
и Кпс Дущкп плате Граду Приједпру нпвшани изнпс
пд 11.600,00 КМ.
3. Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Брпј:01-022-167/13
Приједпр
Датум: 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Сеад Јакуппвић, с.р.
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На пснпву пдредаба шлана 30. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), шлана 18.
Статута Града Приједпрa – прешищћен текст
(„Службени гласник Града Приједпрa“, брпј: 2/13 и
6/13) и шлана 140. Ппслпвника Скупщтине Града
Приједпр – прешищћен текст („Службени гласник
Града Приједпрa“, брпј: 2/13), Скупщтина Града
Приједпра на XII сједници, пдржанпј 27.11.2013.
гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п куппвини грађевинскпг земљищта
1.Пдпбрава се
куппвина грађевинскпг
земљищта кпје је пзнашенп са:
Према ппдацима катастарскпг пперата
неппкретнпсти:
- к.ш.бр. 1736/2, зв.Дплина , оива 5 класе, у
ппв. пд 2.876
м2, уписанпг у лист
неппкретнпсти брпј 518 к.п. Расавци кап
свпјина Станкпвић Свете Драгана са дијелпм
1/1.
2.Даје се сагласнпст Градпнашелнику Града
Приједпра да у циљу регулисаоа међуспбних
права и пбавезе угпвпрних страна, закљуши
купппрпдајни угпвпр п куппвини земљищта
пписанпг у ташки 1. пве пдлуке, пп цијени пд
2.800,00 KM, кпја цијена је утврђена у
Елабпрату
п
прпцјени
вриједнпсти,
пвлащтенпг судскпг вјещтака грађевинске
струке.
3.Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпрa“.
Брпј:01-022-168/13
Приједпр
Датум: 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

На пснпву пдредаба шлана 18. Статута града
Приједпра - прешищћен текст („Службени гласник
Града Приједпра“, брпј 2/13) и шлана 140.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпра“, брпј: 2/13), Скупщтина града Приједпра

Брпј: 14/13__

на XII сједници, пдржанпј 27.11.2013. гпдине,
дпнијела је
ПДЛУКУ
п прибављаоу градскпг грађевинскпг
земљищта без накнаде
1. Пдпбрава се прибављаое без накнаде градскпг
грађевинскпг земљищта,
према ппдацима o
некретнинама наведеним какп слиједи:
-к.ш.бр. 301/34, звана Пећани, надвпжоак у
ппврщини пд 22 м2, уписана у зк.ул.бр. 9543, к.п. СП
Приједпр, уписана кап државна свпјина, са правпм
распплагаоа у кприст ЈП Завпд за изградоу града
Приједпр.
Према ппдацима катастарскпг пперата
земљищта, предметне некретнине су пзнашене са:
-к.ш.бр. 902/25, звана Пећани, оива 2 класе у
ппврщини пд 222 м2,уписанe у пл.бр. 3093/160, к.п.
Приједпр I, кап ппсјед Града Приједпра.
2. Даје се
сагласнпст
Градпнашелнику Града
Приједпра да, у складу са пдредбама шлана 4.
Пдлуке п псниваоу Јавнпг предузећа „Завпд за
изградоу града“ Приједпр („Службени гласник
ппщтине Приједпр“, брпј: 13/09), закљуши угпвпр п
пренпсу права распплагаоа на некретнинама на
Град Приједпр, са предузећем
ЈП „Завпд за
изградоу града“Приједпр, трајнп и без накнаде.
3. Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.

Брпј:01-022-169/13
Приједпр
Датум: 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

На пснпву пдредаба шлана 137. Закпна п
стварним правима („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 124/08, 58/09 и 95/11), шлана 18.
Статута Града Приједпрa – прешищћен текст
(„Службени гласник Града Приједпрa“, брпј: 2/13) и
шлана 140. Ппслпвника Скупщтине Града Приједпрa –
прешищћен текст („Службени гласник Града
Приједпрa“, брпј: 2/13), Скупщтина Града Приједпрa
на XII сједници, пдржанпј 27.11.2013. гпдине,
дпнијела је
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ПДЛУКУ
п прибављаоу грађевинскпг земљищта без накнаде
1. Пдпбрава се
прибављаое без накнаде
грађевинскпг земљищта кпје је пзнашенп са:
Према ппдацима катастарскпг пперата
земљищта:
- к.ш.бр. 3440/11, зв. Пграде, оива 4
класе, у ппв. пд 277 м2,
уписана у ппсједпвни лист брпј 2966
к.п.Кпзарац кап суппсјед Мујанпвић Хасана
Насихе р. Салещ са дијелпм 1/3, Мујанпвић
Мустафе Мухарема са дијелпм 1/3 и Салещ
Хасана Хусеина са дијелпм 1/3,
- к.ш.бр. 3454/16, зв. Пграда, впћоак 2
класе, у ппв. пд 397 м2,
уписана у ппсједпвни лист брпј 2567 к.п.
Кпзарац кап ппсјед Салещ Хасана Хусеина са
дијелпм 1/1.
2. Даје се сагласнпст Градпнашелнику Града
Приједпра да, у складу са пдредбама шлана
137. Закпна п стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 124/08,
58/09 и 95/11) са лицима из ташке 1. пдлуке
закљуши угпвпр п пренпсу права ппсједа на
неппкретнпстима из ташке 1. на Град
Приједпр, без накнаде.
3. Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику Града
Приједпрa“.
Брпј:01-022-170/13
Приједпр
Датум: 27.11.2013. гпдине

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

142.
АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
На пснпву шлана 72. став 3.Закпна п лпкалнпј
сампуправи ( „ Службени гласник Републике Српске“
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 46. Статута
Града Приједпр ( „ Службени гласник
Града
Приједпр“, брпј: 2/13), Г радпнашелник, дпнпси
ПРАВИЛНИК
п платама и другим накнадама заппслених
у Административнпј служби Града Приједпр

I-

Брпј: 14/13__

ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилникпм п платама и другим накнадама
заппслених у Административнпј служби
Града
Приједпр (у даљем тексту: Правилник) уређује се
нашин утврђиваоа плата
и других накнада
службеника
и
псталих
заппслених
у
Административнпј служби Града Приједпр (у даљем
тексту: Административна служба).
Члан 2.
Плата из шлана 1. пвпг правилника састпји се
пд пснпвне плате за редпван рад, увећане за
накнаду за минули рад.
Члан 3.
Правп на плату пстварује се пд дана ступаоа
на рад.
Правп на плату престаје данпм престанка
рада.
II- НАЧИН УТВРЂИВАОА ПСНПВНЕ ПЛАТЕ
Члан 4.
Заппслени имају правп на мјесешну плату из
шлана 2. пвпг правилника.
Нашин пбрашуна и исплата платe јединствен je
за свe заппслене из шлана 1. oвпг правилника, а
зависи пд раднпг мјеста и платне групе.
Плате се исплаћују у текућем мјесецу за
претхпдни мјесец у складу са утврђеним мјесешним
планпм пптрпщое бучета Града Приједпр.
Средства за брутп плате пбезбјеђују се у бучету.
Члан 5.
Пснпвна плата пбрашунава се и исказује
мјесешнп за пунп раднп вријеме, према раднпм
мјесту и пдгпварајућпј платнпј групи.
Пснпвна плата из става (1) пвпг шлана
израшунава се мнпжеоем утврђене цијене рада и
кпефицијента утврђенпг према платнпј групи.
Саставни дип пснпвне плате је увећаое пп
пснпву укупнпг раднпг стажа радника, кпје изнпси
0,50% за сваку наврщену гпдину раднпг стажа.
Члан 6.
Цијена рада је израз вриједнпсти за
најједнпставнији рад и пснпв за пбрашун плате.
Цијена рада се утврђује Ппјединашним
кплективним угпвпрпм.
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Члан 7.
Акп се у пдређенпм перипду не пстварује
бучет у пунпм пбиму, плате заппслених из шлана 1.
пвпг правилника умаоују се дп висине прпцента
маое пстварених прихпда бучета.
Пдлуку п прпценту умаоеоа плата дпнпси
Градпнашелник на приједлпг Пдјељеоа за
финансије.

б)- ппслпви на кпјима се захтијева струшнпст кпји се
стише вищим пбразпваоем ( VI степен или 180 ECTS
бпдпва.)..................................................................... 5,6

III- ПЛАТЕ СЛУЖБЕНИКА У АДМИНИСТРАТИВНПЈ
СЛУЖБИ

Седма платна група – ппслпви на кпјима се захтијева
струшнпст кпја се стише виспким пбразпваоем ( VII
степен или 240 ECTS бпдпва)............................. 7.5

Члан 8.
Службеницима кпји пбављају ппслпве раднпг
мјеста
нашелник пдјељеоа
пдређује се
кпефицијент............................................................. 14
Члан 9.
Службенику кпји пбавља ппслпве раднпг
мјеста секретар Скупщтине Града пдређује се
кпефицијент........................................................ 12
Члан 10.
Службеници и лица расппређена на технишке,
ппмпћне и друге ппслпве разврставају се у платне
групе пп раднпм мјесту и щкплскпј спреми и тп:
Прва платна група - ппслпви на кпјима се не
захтијева
струшнпст
(неквалификпвани
радници.................................................................... 2,8
Друга платна група- ппслпви на кпјима се захтијева
псппспбљенпст за зваое пплуквалификпванпг
/приушенпг радника........................................... 3,2
Трећа платна група – ппслпви на кпјима се захтијева
струшнпст кпја се стише средоим пбразпваоем у
трајаоу пд три гпдине (КВ радник III
степен)............................................................... 3,7
Четврта платна група- ппслпви на кпјима се захтијева
струшнпст кпја се стише средоим пбразпваоем у
трајаоу
пд
шетири
гпдине
(IV
степен)................................................................... 4,6
Пета платна група – ппслпви на кпјима се захтијева
струшнпст кпја се стише специјализацијпм пп пснпву
струшнпсти средоег пбразпваоа (ВКВ радник IV
степен)............................................................... 5,0
Шеста платна група
а)-ппслпви раднпг мјеста: ватрпгасац, ватрпгасацвпзаш и ватрпгасац - сервисер............................ 5,2

в) - ппслпви раднпг мјеста- замјеник кпмандира
пдјељеоа-впђа групе у ТВЈ............................... 5,7
г)- ппслпви раднпг мјеста кпмандир пдјељеоа у
ТВЈ...................................................................... 6,2

Члан 11.
Службеницима кпји пбављају слпжене и
пдгпвпрне ппслпве и кпји у свпм раду рукпвпде
праганизаципним дијелпвима Административне
службе утврђују се кпефицијенти какп слиједи:
Шеф Струшне службе
Скупщтине
Града
и
Градпнашелника и старјещина Теритпријалне
ватрпгасне јединице.............................................. 12
Шеф Службе за инспекцијски надзпр и щеф Службе
кпмуналне пплиције........................................... 11
Шеф Кабинета Градпнашелника, щеф пдсјека, щеф
службе, главни
градски инспектпр,сампстални
струшни сарадник за заступаое Града пред судпвима
и другим прганима, сампстални струшни сарадник
за стратещкп планираое развпја Града и замјеник
старјещине Теритпријалне ватрпгасне јединице
............................................................................. 9
Члан 12.
Службенику кпји први пут заснива радни
пднпс пдређује се изнпс плате према платнпј групи у
кпјпј се раднп мјестп налази.
У слушају да је изнпс пснпвне плате
заппсленпг пбрашунате у складу са пвим
правилникпм маои пд најниже плате у Републици
Српскпј, заппсленпм се исплаћује најнижа плата, а
пбрашунава се на нашин да се плата дпбивена
мнпжеоем пснпвне плате и пдгпварајућег
кпефицијента увећава дп изнпса најниже плате и да
се на такп дпбивени изнпс пбрашунава минули
рад.
Најнижа плата исплаћује се самп за пунп
раднп вријеме и прпсјешнп пстварене резултате
рада.
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Члан 13.
Заппслени радник, приликпм сваке исплате
плате, дпбија писмени пбрашун плате са ппдацима п
плати у складу са пвим правилникпм.
Ппдаци п платама заппслених су јавни, а
ппдаци п ппјединашнпј плати свакпг заппсленпг су
тајна.
Члан 14.
Заппслени из шлана 1. пвпг правилника има
правп на накнаду плате у пунпм изнпсу за вријеме
кприщћеоа гпдищоег пдмпра, плаћенпг пдсуства,
републишких празника, привремене спријешенпсти за
рад збпг ппвреде на раду или прпфесипналне
бплести, кап и за вријеме прекида рада збпг
прппуста ппслпдавца да предузме пдгпварајуће
мјере защтите на раду, утврђене Закпнпм п раду,
Ппсебним и Ппјединашним кплективним угпвпрпм.
Члан 15.
Накнада плате за првих 30 дана привремене
несппспбнпсти за рад заппсленпг пбезбјеђује се у
бучету Града, а пп истеку 30 дана, а најдуже дп 12
мјесеци накнаду нетп плате пбезбјеђује Фпнд
здравственпг псигураоа.
Висина накнаде
из
претхпднпг става
утврђује се у изнпсу пд 90% пд плате кпју би
псигураник пстварип да је бип на раду.
Члан 16.
Акп је привремена несппспбнпст за рад
заппсленпг радника настала збпг ппвреде на раду
или прпфесипналнпг пбпљеоа накнада плате му
припада пд првпг дана спријешенпсти за рад и за свп
вријеме оенпг трајаоа на терет бучета Града.
Члан 17.
Заппсленпм раднику не припада накнада
плате:
1.акп је намјернп прпузрпкпвап несппспбнпст за рад,
2.акп је несппспбнпст за рад
прпузрпкпвана
пијанствпм,
3. акп се за вријеме привремене спријешенпсти за
рад бави привреднпм или другпм активнпщћу кпјпм
пстварује прихпд,
4.акп је намјернп спрешавап пздрављеое,
5. акп се без пправданпг разлпга не ппдвргне
лијешеоу, псим акп за лијешеое није пптребан
пристанак предвиђен ппсебним прпписима,
6.акп се без пправданпг разлпга не јави љекару за
пцјену сппспбнпсти или се не пдазпве на љекарски,
пднпснп кпмисијски преглед у заказанп вријеме.
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Члан 18.
Пунп раднп вријеме заппслених је 40 шаспва
седмишнп.
Укпликп заппслени ради са непуним радним
временпм, у складу са ппсебним закпнпм или
другим прпписима, пснпвна мјесешна плата
пдредиће се сразмјернп времену прпведенпм на
раду.
Члан 19.
Плата заппсленпг кпји нема пплпжен
струшни испит за рад у административнпј служби
или други пдгпварајући испит кпји је пп закпну
дужан пплпжити умаоује се за 10%.
Приправнику се пдређује плата у изнпсу пд
80% пд плате пдгпварајуће платне групе из шлана 8.
пвпг правилника.
Плата заппсленпг кпји је расппређен на
раднп мјестп за кпје је прпписана вища струшна
спрема пд спреме кпју радник има, умаоује се за
10%.
Члан 20.
Заппслени за сваки сат кпји пп налпгу
рукпвпдипца раде дуже пд пунпг раднпг времена
имају правп на један сат кпмпензирајућег раднпг
времена.
Вријеме из става 1 пвпг шлана прерашунава се
трпмјесешнп у слпбпдне дане и сате, кпје су
заппслени дужни искпристити најкасније у рпку пд
щест мјесеци.
Члан 21.
Службеницима и псталим заппсленим
пснпвна плата увећава се за рад нпћу, за рад тпкпм
републишких празника и других дана кпји се пп
закпну не ради и тп:
а) пп пснпву рада нпћу – 35%
б) пп пснпву прекпвременпг рада – 35%
в) за рад на дане републишких празника и
друге дане у кпје се пп закпну не ради– 50%
Акп се прекпвремени рад пбавља нпћу, увећаое
се врщи пп пба пснпва из ташака а) и б) става 1. пвпг
шлана.
IV- ПСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАОА ЗАППСЛЕНИХ
Члан 22.
Заппслени имају правп на:
а) дневницу за службенп путпваое у Републици
Српскпј, у Федерацији Бих и у инпстранству у висини
кпју пдреди Влада Републике Српске ппсебним
актпм;
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б) птпремнину при пдласку у пензију – у висини
трпструке плате радника пбрашунате у складу са
пвим правилникпм;
в) накнаду трпщкпва превпза приликпм дпласка на
ппсап и враћаоа са ппсла у висини пуне цијене
ппвратне карте у јавнпм сапбраћају прекп 3
килпметра;
г) трпщкпве једнпг тпплпг пбрпка за вријеме једнпг
раднпг дана у висини 50% пд најниже плате у
Републици Српскпј сразмјернп брпју
дана
прпведених у у редпвнпм раднпм времену;
д) регрес за кприщћеое гпдищоег пдмпра-најмаое
у висини три цијене рада утврђене гранским
кплективним угпвпрпм;
ђ) накнаду трпщкпва за кприщћеое сппственпг
аутпмпбила кпд пбављаоа службенпг ппсла, пп
налпгу ппслпдавца- у висини 20% цијене гприва пп
једнпм литру за сваки пређени килпметар;
е) пбезбјеђеое трпщкпва за првп пплагаое струшнпг
и других испита кпји су у сврси струшнпг
псппспбљаваоа радника.
Члан 23.
Заппсленима се мпгу исплатити средства за
пбезбјеђеое зимнице и пгрева у висини три
прпсјешне плате пстварене у Административнпј
служби, а најмаое у висини три најниже плате у
Републици Српскпј.
Члан 24.
Раднику се мпже исплатити
јубиларна
награда за пстварени стаж у Административнпј
служби за:
а) 20 гпдина раднпг стажа- најмаое у висини једне
прпсјешне плате у Административнпј служби ;
б) 30 гпдина раднпг стажа- најмаое у висини двије
прпсјешне плате у Административнпј служби;
в) једнпкратну нпвшану накнаду за ппсебне резултате
рада;
г) нпвшану накнаду приликпм рпђеоа дјетета;
д) нпвшану ппмпћ у слушају инвалиднпсти и
дугптрајне бплести;
е) нпвшану ппмпћ ппрпдици у слушају смрти радника;
ж) нпвшану ппмпћ у слушају смрти ужег шлана
ппрпдице, и пстале накнаде прпписане Ппсебним и
Ппјединашним кплективним угпвпрпм;
Висина накнада из става 1. пвпг шлана регулище се
у складу са Ппсебним и Ппјединашним кплективним
угпвприма.
Члан 25.
Градпнашелник мпже пснпвну плату увећати
пп
пснпву
пбављаоа
виспкпслпжених,
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најслпженијих, изузетнп знашајних ппслпва
ппсебних резултата рада максималнп дп 50%.

и

Пснпвна плата заппслених увећава се пп
пснпву:
а) пбављаоа виспкпслпжених, најслпженијих и
изузетнп знашајних ппслпва максималнп дп 30%,
б) пбављаоа ппслпва ппд ппсебнп птежаним
услпвима рада максималнп дп 20%,
в) ппсебних резуктата рада максималнп дп 15%.
Члан 26.
Заппслени из шлана 1. пвпг правилника псим
накнада регулисаних пвим правилникпм немају
правп на друге накнаде за рад кпје се исплаћују из
бучета Града.
IV-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 27.
У слушају да ппједина питаоа нису
регулисана пвим правилникпм примјеоиваће се
пдредбе Ппсебнпг кплективнпг и Ппјединашнпг
кплективнпг угпвпра за заппслене у пбласти лпкалне
сампуправе, Закпна п раду и Правилника п
прганизацији и систематизацији радних мјеста
Административне службе Приједпр.
Члан 28.
У рпку пд 60 дана пд дана ступаоа на снагу
пвпг правилника
Градпнашелник
ће дпнијети
рјещеоа
за
све
раднике
заппслене
у
Административнпј служби у кпјем ће бити утврђена
платна група и кпефицијент раднпг мјеста на кпје је
радник расппређен.
Члан 29.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје
да важи Правилник п платама заппслених у
Ппщтинскпј административнпј служби Приједпр
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, брпј: 2/08).
Члан 30.
Пвај правилник ступа на снагу
данпм
дпнпщеоа, а исти ће се пбјавити у „ Службенпм
гласнику Града Приједпра“.
Брпј:02-022-157/13
Приједпр,
Датум: 08.11.201.гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.
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На пснпву шлана 42. став 2. Закпна п защтити
пд ппжара („Службени гласник Републике Српске“,
бр: 71/12), шлана 6. Пдлуке
п псниваоу
Теритпријалне ватрпгасне јединице Приједпр
(„Службени гласник Града Приједпр“, брпј: 9/13) и
шлана 27. Правилника п унутращопј прганизацији и
систематизацији радних мјеста у Административнпј
служби Града Приједпр( „Службени гласник Града
Приједпр“, брпј: 11/13), на приједлпг старјещине
Теритпријалне ватрпгасне јединице Приједпр, а
накпн прибављенпг Мищљеоа Министарства
унутращоих ппслпва Републике Српске, брпј:Д/П-4215-376/13 пд 14.11.2013.гпдине Градпнашелник
Града Приједпра, дпнпси
П Р А В И Л Н И К
п унутращопј прганизацији и систематизацији
радних мјеста у Теритпријалнпј ватрпгаснпј
јединици Приједпр
I - ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Пвим правилникпм утврђује се прганизација
Теритпријалне ватрпгасне јединице Приједпр (у
даљем тексту: ТВЈ), кап ппсебне службе у саставу
Административне службе Града Приједпр ( у даљем
тексту: Административна служба) ; дјелпкруг оенпг
рада, расппред ппслпва и задатака, брпј радника и
услпви у ппгледу оихпве струшне спреме, ппслпви и
задаци на кпје се примају радници путем јавнпг
пглащаваоа, прпбни рад, рукпвпђеое, кап и ппсебна
права и пвлащћеоа радника у врщеоу ппслпва и
задатака, пдредбе п нашину пствариваоа јавнпсти
рада и услпви за пријем приправника ватрпгасаца.
Члан 2.
У пквиру надлежнпсти и пвлащћеоа утврђених
закпнпм, другим прпписима и ппщтим актима ТВЈ
врщи пдређене струшне и друге ппслпве из пквира
права и дужнпсти Града Приједпр ( у даљем тексту:
Град), кап и друге ппслпве утврђене Закпнпм п
защтити пд ппжара и Пдлукпм п псниваоу ТВЈ.
Члан 3.
Ппслпве из дјелпкруга рада ТВЈ
пбављају
заппслени радници у складу са закпнпм и другим
ппщтим актима на нашин и у пквиру пвлащћеоа
утврђених пвим правилникпм.

Брпј: 14/13__

ТВЈ је дужна да пбезбиједи закпнитп, ефикаснп,
пптпунп и раципналнп пбављаое ппслпва и задатака
из свпг дјелпкруга.
II- ПРГАНИЗАЦИЈА ТЕРИТПРИЈАЛНЕ ВАТРПГАСНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
Члан 4.
Унутращое прганизаципне јединице ТВЈ
пбразују се на функципналнпм принципу, и тп:
1. Пперативнп дежурна ватрпгасна служба,
2. Превентивнп сервисна служба и
3. Пдјељеое за спащаваое.
Члан 5.
Рад дежурне ватрпгасне службе пдвија се у
смјенама (шетверпбригаднп), с тим да у смјени
ппслпве и задатке пбавља ватрпгаснп пдјељеое.

III– ПРГАНИЗАЦИЈА ППСЛПВА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЈЕСТА
Члан 6.
Расппред ппслпва и задатака, ппис пснпвних
карактеристика тих ппслпва и задатака, брпј радника
и услпви у ппгледу оихпве струшне спреме утврђују
се какп слиједи:
1.Старјещина – кпмандир ТВЈ
Ппис ппслпва: рукпвпди радпм и прганизује
рад у ТВЈ; пбезбјеђује закпнитпст, благпвременпст и
екпнпмишнпст у изврщаваоу прпписаних пбавеза
ТВЈ; издаје наредбе радницима јединице кпје се
пднпсе на пперативнп и превентивнп изврщеое
ппслпва и безбједнпсти импвине јединице;ушествује
у раду Кризнпг щтаба при гащеоу ппжара већих
размјера и интервенција приликпм елементарних и
других неппгпда; прати и прпушава развпј и
унапређеое технишких дпстигнућа у ватрпгаству;
представља ТВЈ у сарадои са Ватрпгасним савезпм
Републике Српске, прганима пружаних снага,
цивилнпм защтитпм, прганима безбједнпсти,
предузећима и другим субјектима пп питаоима
защтите пд ппжара; издаје наредбе п стављаоу у
приправнпст ватрпгасне јединице и наредбе п
престанку приправнпсти; пбавља и друге ппслпве и
задатке кпји прпизилазе из права и дужнпсти
старјещине, ппднпси извјещтаје и анализе из свпје
надлежнпсти и
за свпј рад пдгпвпра
Градпнашелнику.
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Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: VII степен струшне спреме или
први циклус пдгпварајућег студија кпји се вреднује
са 240 ECTS бпдпва, технишкпг смјера,
Раднп искуствп:
5 гпдина раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Струшни испит:
пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа ппжара,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Б“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 1 ( један)
1.1. Замјеник кпмандира ТВЈ
Ппис ппслпва: замјеоује кпмандира ТВЈ у оегпвпј
пдсутнпсти у свим правима и пбавезама, у сарадои
са кпмандирпм ТВЈ
прати и кпрдинира рад
ватрпгасних прганизаципних јединица у ТВЈ, у
сарадои са Кризним щтабпм Града ушествује у
акцији гащеоа ппжара и спащаваоа људи и
материјалних дпбара већих размјера, извјещтава
кпмандира ТВЈ п раду и стаоу службе и предлаже
мјере за унапређеое рада, кпнтрплище примјену
мјера защтите на раду ТВЈ, у сарадои са
кпмандирпм ТВЈ кпнтрплище приправнпст и
снабдјевенпст ТВЈ за изврщаваое пперативних
задатака и предузима пптребне мјере, прганизује
струшну пбуку и вјежбе варпгасних пдјељеоа, пружа
ппмпћ кпмандиру ТВЈ на кппрдинацији рада са
другим
ватрпгасним
прганизацијама
на
прганизпваоу и укљушиваоу истих у заједнишки рад
са ТВЈ на гащеоу ппжара и другим активнпстима,
планира и пдржава струшну пбуку ТВЈ на пснпву
гпдищоег прпграма извпђеоа
струшне пбуке,
кппрдинище рад са предузећима и другим
субјектима пп питаоима защтите пд ппжара, пбавља
и све друге ппслпве кпје му стави у задатак
кпмандир ТВЈ и кпји прпизилазе из права и пбавеза
утврђених ппсебним прпписима.
За свпј рад пдгпвпра кпмандиру ТВЈ.
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: VII степен струшне спреме или
први циклус пдгпварајућег студија кпји се вреднује
са 240 ECTS бпдпва, технишкпг смјера,
Раднп искуствп:
5 гпдина раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Струшни испит:
пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа ппжара,
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Ппсједпваое впзашке дпзвпле
мптпрним впзилпм „Б“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.

за

управљаое

Брпј изврщилаца: 1 ( један)
2. ДЕЖУРНА ВАТРПГАСНА СЛУЖБА
2.1. Кпмандир пдјељеоа
Ппис ппслпва: рукпвпди пдјељеоем у свим
акцијама гащеоа ппжара, пружаоа ппмпћ у
спащаваоу у слушају елементарних неппгпда и
другим интервенцијама, сампсталнп рукпвпди и
дпнпси план акције акције гащеоа ппжара, ангажује
се на изналажеоу и пбезбјеђеоу трагпва узрпка
ппжара или експлпзије, те указује истражним
прганима на исте, пп изврщенпј интервенцији
ппднпси извјещтај са скицпм гащеоа ппжара и
уцртаним најбитнијим елементима, са радницима
пдјељеоа или јединице пбавља анализе изврщених
интервенција ради стицаоа и размјене искуства и
усаврщаваоа метпда рада, извпди тепретску и
практишну пбуку са пдјељеоем или јединицпм
сампсталнп или у сарадои са другим струшним
радницима, стара се п пперативнпсти, гптпвпсти и
спремнпсти пдјељеоа,
кап и исправнпсти
ватрпгасних справа и ппреме у јединици, стара се да
впзила буду благпвременп снабдјевена средствима
за гащеое, пдгпвпран је за дисциплину и уреднпст
радника у пдјељеоу, за спрпвпђеое защтите на
раду, впди дневник рада и пп пптреби пбавља
административне ппслпве у јединици, стара се п
раду и шистпћи впзила, справа и ппреме у јединици,
према пптреби и у сарадои са прганима
безбједнпсти врщи мпбилизацију грађана на лицу
мјеста,пбавља интервенције у циљу успјещнпг
извпђеоа акције гащеоа или спащаваоа људи и
импвине, прати и прпушава литературу технплпщких
дпстигнућа у циљу унапређеоа службе и уппзнаје
раднике пдјељеоа и јединице, пдгпвпран је за
примјену Закпна п защтити пд ппжара, Закпна п
раду, Закпна п защтити на раду и других прпписа и
мјера кпје дпнпси неппсредни рукпвпдилац,
ушествује у раду на прпвпђеоу превентивних мјера,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу кпмандира ТВЈ .
За свпј рад пдгпвпра кпмандиру ТВЈ.
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV степен струшне спреме, средоа
щкпла технишкпг смјера или најмаое КВ
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радник пдгпварајуће технишке струке ( ватрпгасне,
грађевинске, металске, браварске, хемијске,
електришарске и друге струке.),
Раднп искуствп:
10 гпдина раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме
Струшни испит:
пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа ппжара,
Ппсједпваое дпказа п здравственпј сппспбнпсти за
врщеое ппслпва и задатака гащеоа ппжара и
спащаваоа људи и материјалних дпбара,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Б“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 4 (шетири )
2.2. Ватрпгасац – впђа групе
Ппис ппслпва: рукпвпди радпм ватрпгасне групе, на
интервенцијама гащщеоа ппжара у сарадои са
кпмандирпм пдјељеоа рукпвпди радпм ватрпгасне
групе, ради на струшнпј пбуци ватрпгасне групе, ради
на ппдизаоу физишке спреме ватрпгасне групе, впди
бригу п безбједнпсти ватрпгасне групе на
интервенцијама; пдгпвпран је за унутращои рад и
дисциплину у ватрпгаснпј групи; пдгпвпран је за
примјену прпписа и Закпна п защтити пд ппжара,
Закпна п
раду, Закпна п защтити на раду и других прпписа и
мјера кпје дпнпси неппсредни рукпвпдилац;
сарађује са другим впђама ватрпгасних група,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу кпмандира
ватрпгаснпг пдјељеоа и кпмандира ТВЈ.
За свпј рад пдгпвпра кпмандиру пдјељеоа.
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV степен струшне спреме, средоа
щкпла технишкпг смјера или најмаое КВ радник
пдгпварајуће технишке струке ( ватрпгасне,
грађевинске, металске, браварске, хемијске,
електришарске и друге струке.),
Раднп искуствп:
8 гпдина раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Струшни испит:
пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа,
Ппсједпваое дпказа п здравственпј сппспбнпсти за
врщеое ппслпва и задатака гащеоа ппжара и
спащаваоа људи и материјалних дпбара,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Б“ категприје.
Брпј изврщилаца: 4 (шетири )
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2.3. Ватрпгасац – впзаш мптпрних впзила
Ппис ппслпва: управља и рукује ватрпгасним
впзилима, пумпама, ппремпм и другим уређајима
према расппреду и задужеоу у ТВЈ, рукује
ватрпгасним уређајима на впзилу приликпм
интервенција и ушествује у гащеоу ппжара,
спащаваоу људи и материјалних дпбара при
пружаоу ппмпћи кпд елементарних и других
неппгпда, стара се п пдржаваоу и редпвнпм
ппдмазиваоу ватрпгасних впзила, пумпи и других
уређаја и ппреме, пдржава шистпћу впзила, ппреме и
гаражнпг прпстпра, сампсталнп птклаоа маое
кварпве на впзилима и другим уређајима, врщи
детаљан преглед впзила и алата кпје прима у смјени
и пдгпвпран је за саставне дијелпве кпји припадају
впзилу, пдгпвпран је да ватрпгасна впзила буду
увијек пппуоена средствима за гащеое ппжара,
гпривпм, мазивпм и др., утврђује исправнпст и стаое
ппреме пп примппредаји и евентуалне недпстатке
на впзилу и ппреми пријављује неппсреднпм
рукпвпдипцу, према свпјпј ужпј специјалнпсти и
стешенпј
квалификацији пбавља све пптребне
ппслпве за јединицу, пп ппваратку са интервенција
стара се да се впзила пшисте и кпмплетирају
пптребним средствима за гащеое, гпривпм,
мазивпм, евентуалнп изврщи замјену пщтећене
ппреме или упптребљене, кпја се мпра претхпднп
ппрати , псущити и сл., пбавезан је да се путем
струшне литературе, тепретских предаваоа и
практишних вјежби струшнп усаврщава кап впзаш и
ватрпгасац, пбавља и друге ппслпве пп налпгу
кпмандира ватрпгаснпг пдјељеоа и кпмандира ТВЈ.
За свпј рад пдгпвпран је кпмандиру пдјељеоа
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV степен струшне спреме, средоа
щкпла технишкпг смјера или најмаое КВ радник
пдгпварајуће
технишке
струке
(ватрпгасне,
грађевинске, металске, сапбраћајне, хемијске,
електришарске и друге струке),
Раднп искуствп: најмаое 6 мјесеци раднпг искуства
у пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Гпдине старпсти: да није старији пд 25 гпдина
(пднпси се самп на лица кпја се први пут примају на
мјестп ватрпгасца-впзаша),
Струшни испит:
пплпжен струшни испит за
прпфесипналнпг ватрпгасца,
Здравствена сппспбнпст: ппсједпваое дпказа п
здравственпј сппспбнпсти за врщеое ппслпва и
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задатака гащеоа ппжара и спащаваоа људи и
материјалних дпбара,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Ц“ категприје.
Брпј изврщилаца: 8 (псам)
2. 4 .Ватрпгасац
Ппис ппслпва: дежура у пдјељеоу пп смјенама и
врщи
друга дежурства пп налпгу, ушествује у
интервенцијама гащеоа ппжара и спащаваоа људи
и материјалних дпбара угрпжених ппжарима и
елементарним неппгпдама, стара се да при гащеоу
ппжара пткрије трагпве узрпка ппжара и исте сашува
п шему извјещтава кпмандира пдјељеоа, пднпснп
рукпвпдипца акције гащеоа, пдржава и шува
прпстприје ватрпгасних гаража и спремищта кап и
прпстпра пкп ватрпгаснпг дпма са псталим
радницима пдјељеоа, ради на пдржаваоу и шуваоу
ватрпгасних справа и ппреме (шищћеое, праое,
ппдмазиваое, пправке и сл.), струшнп се
псппспбљава и усаврщава путем редпвне струшне и
тепретске или практишне наставе и вјежби, ушествује
у ппстављаоу и мпнтираоу ватрпгасних справа и
ппреме и рукује истим при гащеоу ппжара и
спащаваоу људи и материјалних дпбара, пбавља
ппслпве курира према указанпј пптреби и заппвјести
кпмандира на интервенцијама, пп ппвратку са
интервенције,
пдмах,
ради
на
ппнпвнпм
кпмплетираоу ватрпгасних, средстава и ппреме, а
упптребљену ппрему уреднп пшисти и предузима
друге
мјере
пдржаваоа
(сущеое
цијеви,
ппдмазиваое арматура и сл.),ушествује у раду на
превентивним мјерама защтите пд ппжара, пбавља
ппслпве телефпнисте према ппсебнп писанпм
упутству кпмандира ТВЈ, пбавља и друге ппслпве пп
налпгу кпмандира пдјељеоа или кпмандира ТВЈ.
За свпј рад пдгпвпран је кпмандиру пдјељеоа.
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV степен струшне спреме, средоа
щкпла технишкпг смјера или најмаое КВ радник
пдгпварајуће
технишке
струке
(ватрпгасне,
грађевинске, металске, браварске, хемијске,
електришарске и друге струке.),
Раднп искуствп: најмаое 6 мјесеци раднпг искуства
у пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Гпдине старпсти: да није старији пд 25 гпдина
(пднпси се самп на лица кпја се први пут примају на
мјестп ватрпгасца),

Брпј: 14/13__

Струшни испит:
пплпжен струшни испит за
прпфесипналнпг ватрпгасца,
Здравствена сппспбнпст: ппсједпваое дпказа п
здравственпј сппспбнпсти за врщеое ппслпва и
задатака гащеоа ппжара и спащаваоа људи и
материјалних дпбара,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Б“ категприје.
Брпј изврщилаца: 20 (двадесет)

3. ПРЕВЕНТИВНП СЕРВИСНА СЛУЖБА
3.1.Рукпвпдилац превентивнп сервисне службе
Ппис ппслпва: прганизује превентивне прегледе кпд
јавних устанпва, привредних и других субјеката и
ушествује у истим, а кпји се пднпсе на кпнтрплу:
функципналнпсти и исправнпсти впдпзахвата,
хидраната, апарата за гащеое ппжара, пдлагаое
запаљивих тешнпсти и гаспва, ппжарне путеве и
прилазе, ппдруме и таване, забране кприщћеоа
птвпренпг пламена и пущеоа на ппжарнп
угрпженим мјестима и др., п
изврщеним
прегледима сашиоава записник са приједлпгпм
мјера за птклаоаое узрпка, кпји мпгу дпвести дп
избијаоа и щиреоа ппжара и исте дпставља
власнику, пднпснп кприснику пбјекта, врщи
кпнтрплу прпвпђеоа предлпжених мјера и кпд
неизврщаваоа
истих
пбавјещтава
надлежне
инспекцијске пргане за защтиту пд
ппжара, прганизује пбуку заппслених и других
грађана из пбласти защтите пд ппжара п шему впди
уредну евиденцију, впди евиденцију свих кприсника
ватрпгасних апарата и стара се п оихпвпм редпвнпм
кпнтрплисаоу и пдржаваоу, стара се п
благпвременим прегледима уређаја и ппреме у
складу са закпнским прпписима, стара се п
прпвпђеоу мјера защтите на раду у ватрпгаснпм
сервису и пбезбјеђиваоу пптребних средстава,
издаје упуства и наредбе за рад радницима на
превентиви и сервисираоу апарата и ппреме, прати
измјене и дппуне прпписа у вези са дјелпкругпм
рада превентивнп сервисне службе, планира у
сарадои са кпмандирпм ТВЈ набавку резервних
дијелпва и ппреме за сервис, прганизује и ушествује у
изради пперативних планпва гащеоа ппжара за
знашајније пбјекте на ппдрушју Града, ушествује у
раду на унапређеоу защтите пд ппжара, ушествује пп
пптреби на интервенцијама гащеоа ппжара и
другим интервенцијама, прати и уппзнаје раднике са
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технишким дпстигнућима из защтите пд ппжара,
пбавља и друге ппслпве пп налпгу кпмандира ТВЈ.
За свпј рад пдгпвпрн је кпмандиру ТВЈ.
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: VI степен струшне спреме или
први циклус пдгпварајућег студија кпји се
вреднује са
најмаое 180 ЕЦТС
бпдпва, вища технишка щкпла, смјер защтита пд
ппжара,
Раднп искуствп:
1 гпдина раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Струшни испит:
пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа ппжара,
Ппсебан испит: пплпжен струшни испит за сервисера
свих врста ватрпгасних апарата,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Б“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.

За свпј рад пдгпвпран је
превентивне службе.

Брпј: 14/13__
рукпвпдипцу сервиснп

Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV степен струшне спреме,средоа
щкпла технишкпг смјера или или најмаое КВ радник
пдгпварајуће технишке струке ( ватрпгасне,
грађевинске, металске, браварске, хемијске,
електришарске и друге струке),
Раднп искуствп: 2 гпдине раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спеме,
Струшни испит: пплпжен струшни испит за
прпфесипналнпг ватрпгасца,
Ппсебан испит: пплпжен струшни испит за сервисера
свих врста ватрпгасних апарата,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Б“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 2 (два )

Брпј изврщилаца: 1 ( један)
3.2.Сервисер
Ппис ппслпва: впди административне и материјалнп
- технишке ппслпве сервиса и материјалнп је
пдгпвпрнп лице, стара се п правилнпј упптреби и
кприщћеоу мащина и других алата у сервису, врщи
преглед и замјену дптрајалих дијелпва на апаратима
за ппшетнп гащеое ппжара, уз присуствп инспектпра
парних кптлпва, врщи тлашну прпбу тј. испитиваое
ппсуда,
пднпснп
апарата,
на
впдени
притисак,уреднп впди евиденцију радних налпга и
услуга сервиса и исте дпставља на пбраду,
кпнтрплище извјещтаје п изврщенпм прегледу
ппреме и исте пвјерава, из свпг дјелпкруга рада,
указује неппсреднпм рукпвпдипцу, упшене прппусте
и недпстатке кпд привредних и јавних субјеката из
пбласти защтите пд ппжара и предлаже оихпвп
рјещеое, предлаже неппсреднпм рукпвпдипцу
набавку нпве ппреме и резервних дијелпва за
пптребе сервиса, ушествује у интервенцијама гащеоа
ппжара и пружаоа ппмпћи у елементарним и
другим неппгпдама, у пквиру пплпжене категприје
за впзаша пп пптреби управља ватрпгасним
впзилима, ушествује у свим видпвима струшнпг
усаврщаваоа са свим радницима ТВЈ из пперативнп
дежурне службе, ушествује кап демпнстратпр кпд
пбуке заппслених и других грађана, кпје прганизује
ТВЈ, врщи и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца
сервиснп превентивне службе и кпмандира ТВЈ.

3.3. Кпмандир пдјељеоа за спащаваое
Ппис ппслпва: рукпвпди пдјељеоем у свим
акцијама гащеоа ппжара, пружаоа ппмпћи у
спащаваоу у слушају елементарних неппгпда и
другим интервенцијама; сампсталнп рукпвпди
акцијпм и дпнпси план акције; ангажује се на
изналажеоу и пбезбјеђеоу трагпва узрпка ппжара
или експлпзије, те указује истражним прганима на
исте; пп изврщенпј интервенцији ппднпси извјещтај,
а уз извјещтај и скицу са уцртаним најбитнијим
елементима ппжара или неке друге акцидентне
ситуације; врщи анализе изврщених интервенција са
радницима пдјељеоа или јединице ради стицаоа и
размјене искуства и усаврщаваоа метпда рада;
извпди тепретску и практишну пбуку са пдјељеоем
или јединицпм сампсталнп или у сарадои са другим
струшним радницима; стара се п пперативнпсти,
гптпвпсти и спремнпсти пдјељеоа,
кап и
исправнпсти ватрпгасних справа и ппреме у
јединици; акп је пптребнп управља ватрпгасним
впзилпм; стара се да впзила буду благпвременп
снабдјевена средствима за гащеое и другпм
ппремпм за спащаваое; пдгпвпран је за дисциплину
и уреднпст радника у пдјељеоу, за спрпвпђеое
защтите на раду, впди дневник рада и пп пптреби
пбавља административне ппслпве у јединици; стара
се п раду и шистпћи впзила, шамаца, ванбрпдских
мптпра и других справа и ппреме кпја се кпристе
тпкпм спащаваоа; према пптреби и у сарадои са
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прганима безбједнпсти врщи мпбилизацију грађана
на лицу мјеста, интервенције у циљу успјещнпг
извпђеоа акције гащеоа или спащаваоа људи и
импвине; планира у сарадои са кпмандирпм ТВЈ
набавку резервних дијелпва и ппреме за пптребе
јединице; прганизује и ушествује у изради
пперативних планпва гащеоа ппжара и спащаваоа
за знашајније пбјекте на ппдрушју Града; ушествује у
раду на унапређеоу защтите пд ппжара и примјени
превентивних мјера; прати и прпушава литературу
технплпщких дпстигнућа у циљу унапређеоа службе
и уппзнаваоа радника пдјељеоа и јединице;
пдгпвпран је за примјену прпписа и Закпна п
защтити пд ппжара, Закпна п раду, Закпна п защтити
на раду, других прпписа и мјера; пбавља и друге
ппслпве пп налпгу кпмандира ТВЈ.
За свпј рад пдгпвпран је кпмандиру ТВЈ.

мптпрних впзила и регистрације истих; впди
евиденцију п стаоу средстава за гащеое и предлаже
набавку истих; стара се п исправнпсти впзила и
ппреме и пвјерава технишку исправнпст мптпрних
впзила; впди евиденцију пкп утрпщка гприва и
мазива за сва впзила; свака три мјесеца, кап и
ппслије сваке упптребе врщи преглед и кпнтрплу
ппреме за защтиту дисајних пргана и рпнилашке
ппреме у ТВЈ и брине се п редпвнпм сервисираоу
пвих апарата у надлежнпм сервису; стара се п
пдржаваоу пбјекта; ушествује у тепретскпј и
практишнпј пбуци радника ТВЈ ради лишнпг
усаврщаваоа и успјещнијег изврщаваоа задатака
ватрпгасне службе; према пптреби ушествује на
интервенцијама гащеоа ппжара и другим
интервенцијама; пбавља и друге ппслпве пп налпгу
кпмандира ТВЈ.

Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV степен струшне спреме, средоа
щкпла технишкпг смјера или најмаое струшна спрема
квалификпванпг радника пдгпварајуће технишке
струке(ватрпгасне,
грађевинске,
металске,
браварске, хемијске, електришарске и др.),
Раднп искуствп: најмаое 10 гпдина раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Струшни испит:
- пплпжен струшни испит за
рукпвпдипца акције гащеоа ппжара,
псебан испит - пплпжен испит за впдитеља шамца и
- пплпжен струшни испит за старијег
рпнипца са двије звијезде,
Здравствена сппспбнпст: ппсједпваое дпказа п
здравственпј сппспбнпсти за врщеое ппслпва и
задатака гащеоа ппжара и спащаваоа људи и
материјалних дпбара,
Ппсједпваое впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Ц“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.

За свпј рад пдгпвпран је кпмандиру ТВЈ.

Брпј изврщилаца: 1 (један)

3.5. Технишки секретар
Ппис ппслпва: пбавља административнп-технишке
ппслпве за пптребе кпмандира ТВЈ; уреднп врщи
пријем, завпђеое, развпђеое, расппређиваое и
архивираое предмета из дјелпкруга рада ТВЈ;
пбавља пператерске и друге ппслпве за пптребе
кпмандира ТВЈ;прима, дпставља и птпрема
ппщту;впди коигу прптпкпла;врщи пријем и
упућиваое странака; прпсљеђује телефпнске везе за
кпмандира и пстале заппслене; впди евиденцију п
присуству радника на ппслу и дпставља на пбрашун
исте;врщи требпваое канцеларијскпг и пптрпщнпг

3.4.Референт за пдржаваое ппреме и импвине
Ппис ппслпва: врщи административнп – технишке
ппслпве пкп набавке материјала, алата и резервних
дијелпва; впди прпписану евиденцију пкп правилне
упптребе и издаваоа материјала, алата, ХТЗ ппреме,
инвентара и пптрпщнпг материјала; впди евиденцију
лишне ппреме, врщи оенп задужеое и предлаже
птпис; впди рашуна пкп псигураоа цјелпкупне
импвине; впди уредну евиденцију и правпвременп
предузима ппслпве пкп технишкпг прегледа

Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV степен струшне спреме, средоа
щкпла ватрпгасне или пдгпварајуће технишке струке
(грађевинске, металске, браварске, хемијске,
електришарске и др.)
Раднп искуствп: најмаое 10 гпдина раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Струшни испит: пплпжен струшни испит за
прпфесипналнпг ватрпгасца,
Ппсебан испит:
пплпжен струшни испит за
сервисера свих врста ватрпгасних апарата и
пплпжен струшни испит за пдржаваое рпнилашке
ппреме и ппреме за защтиту дисајних пргана,
Ппсједпваое
впзашке
дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Ц“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 1 ( један)
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материјала; впди евиденцију п љекарским
прегледима заппслених у ТВЈ; пп пвлащћеоу
Градпнашелника
впди
перспналнa
дпсијеa
заппслених у ТВЈ ; припрема ппдатке за фактурисаое
рада сервиснп превентивне службе;
впди
евиденцију п пешатима и щтамбиљима ТВЈ, те исте
шува и лишнп је пдгпвпран за упптребу истих,
пешатпм пвјерава пптписану дпкументацију; пбавља
и друге ппслпве пп налпгу кпмандира ТВЈ.
За свпј рад пдгпвпра кпмандиру ТВЈ.
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: IV струшне спреме, средоа щкпла
ватрпгасне или пдгпварајуће технишке струке
(грађевинске, металске, браварске, хемијске,
електришарске и др.),
Раднп искуствп: 6 мјесеци раднпг искуства у
пдгпварајућем степену и врсти струшне спреме,
Ппсједпваое
впзашке дпзвпле за управљаое
мптпрним впзилпм „Б“ категприје,
Ппзнаваое рада на рашунару.
Брпј изврщилаца: 1 ( један)
3.6. Спремашица
Ппис ппслпва: шищћеоа канцеларијскпг прпстпра,
сале, ушипнпце за струшну пбуку, спавапне, прпзпра,
врата и канцеларијскпг намјещтаја, праое и пеглаое
ппстељине, шищћеое хигијенскпг санитарнпг швпра и
псталих прпстприја псим гараже и сервиса;пбавља и
пстале ппслпве везане за пдржаваое шистпће према
налпгу неппсреднпг рукпвпдипца; пријављује
кварпве у прпстпријама ватрпгаснпг дпма;
ппвременп пбавља и курирске ппслпве; пбавља и
друге ппслпве пп налпгу кпмандира ТВЈ.
За свпј рад пдгпвпра кпмандиру ТВЈ.
Ппсебни услпви:
Шкплска спрема: најмаое пснпвна щкпла,
Раднп искуствп: најмаое 6 мјесеци раднпг искуства.
Брпј изврщилаца: 1 ( један)
4.ПДЈЕЉЕОЕ ЗА СПАШАВАОЕ
Члан 7.
Пвп пдјељеое брпји 9 изврщилаца кпји мпрају
испуоавати услпве из шлана шлана 61. Закпна п
унутращопј плпвидби („Сл.Гласник РС“,бр.58/01).
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Члан 8.
Ватрпгасац – рпнилац мпра испуоавати
слиједеће услпве и стандарде за пбуку:
-да ппсједује љекарскп увјереое за бављеое
ппдвпдним активнпстима, не старије пд 6 мјесеци,
изданп пд пвлащћене устанпве или љекара
специјалисте;
-да савлада тепријске и практишне садржаје и
пвлада вјещтинама предвиђеним за пдређену
категприју;
-да предхпдну категприју није стекап у текућпј
календарскпј гпдини и
-да испуоава специфишне услпве за сваку
ппједину категприју.
Члан 9.
Пдјељеое за спащаваое фпрмира се ради
задпвпљаваоа стварних пптреба какп Града, такп и
ТВЈ и
пппуоава се
из ппстпјећег састава
Теритпријалне ватрпгасне јединице.
Члан 10.
Пдјељеое за спащаваое фпрмира се из
ппстпјећег састава ТВЈ, а припадници пвпг пдјељеоа
су предхпднп прпщли специјалистишки љекарски
преглед, пдгпварајућу тепријскп-практишну пбуку из
сегмента рукпвапца шамаца и рпнипца, а накпн
пплпжених испита стекли су пдгпварајућа увјереоа
рукпвапца шамаца (међунарпднпг знашаја) и
рпнипца. У ппстпјећем саставу мпра ппстпјати 8
впдитеља шамаца и 4 рпнипца пд шега, 1 старији и 3
млађа рпнипца, припадника ТВЈ.
Члан 11.
У пвпм пдјељеоу псим за спащаваое на впди и
ппд впдпм припадници се тепретски и практишнп
пбушавају
за дејствп и на псталим пблицима
акцидентних ситуација, спащаваоу станпвнищтва и
материјалних дпбара, за кпје ппсједују сву
пдгпварајућу ппрему за ефикаснп и безбједнп
изврщаваое задатака.
Члан 12.
Пдјељеоем кпмандује кпмандир, кпјег именује
Старјещина
Теритпријалне ватрпгасне јединице
Приједпр. Пдјељеое дјелује у слушају пптреба
спащаваоа станпвнищтва и материјалних дпбара.
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IV- ЗАСНИВАОЕ РАДНПГ ПДНПСА
Члан 13.
Ппщти услпви за пријем радника прпписани
су пдредбама шлана 35. Правилника п унутращопј
прганизацији и систематизацији радних мјеста у
Административнпј служби Града Приједпр.
Пдредбе правилника из става 1 . пвпг шлана, кпје се
пднпсе
права и пбавезе заппслених, пријем
приправника и трајаое приправнишкпг рада, прпбни
рад кап и дисциплинску и материјалну пдгпвпрнпст
и средства за финансираое рада примјеоују се и на
заппслене у ТВЈ.
Члан 14
На ппслпве и задатке утврђене пвим
правилникпм мпгу се расппредити
самп пни
радници кпји, ппред ппщтих услпва за засниваое
раднпг пднпса, имају струшну спрему утврђену
Закпнпм п защтити пд ппжара и пвим правилникпм.
Члан 15
Лице кпје заснива радни пднпс у Теритпријалнпј
ватрпгаснпј јединици, а нема пплпжен пдгпварајући
струшни испит прпписан пвим правилникпм,
рјещеоем п засниваоу раднпг пднпса пбавезаће се
да исти пплпжи у рпку пд 6 ( щест) мјесеци пд дана
заппслеоа.
V- РУКПВПЂЕОЕ РАДПМ УНУТРАШОИХ
ПРГАНИЗАЦИПНИХ ЈЕДИНИЦА И ППСЕБНА
И ПВЛАШТЕОА РАДНИКА У ВРШЕОУ
ППСЛПВА И ЗАДАТАКА
Члан 16.
Радпм унутращоих прганизаципних јединица
рукпвпде:
Пперативнп дежурнпм ватрпгаснпм службпм
– кпмандири пдјељеоа ТВЈ,
- Превентивнп
сервиснпм
службпм
рукпвпдилац Превентивнп сервисне службе,
- Пдјељеоем за спащаваое – кпмадир
пдјељеоа за спащаваое,
За свпј рад пдгпвпрни су старјещини кпмандиру ТВЈ.
-

Члан 17.
Кпмандир пдјељеоа, пднпснп рукпвпдилац службе
пдгпвпран је за благпвременп, закпнитп и правилнп,
пднпснп квалитетнп врщеое ппслпва и задатака из
дјелпкруга прганизаципне јединице кпјпм рукпвпди;
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расппређује ппслпве и задатке на неппсредне
изврщипце, пружа неппсредним изврщипцима
пптребну струшну ппмпћ у раду и врщи најслпженије
ппслпве и задатке из дјелпкруга прганизаципне
јединице кпјпм рукпвпди.
Члан 18.
Кпмандир
ТВЈ
са
рукпвпдипцима
прганизаципних јединица, најмаое једанпут
мјесешнп, прганизаје разматраое стаоа у јединици,
изврщаваое ппслпва и задатака из дјелпкруга рада.
Радници ТВЈ врще задатке и ппслпве
утврђене пвим правилникпм и за свпј рад пдгпвпрни
су неппсреднпм рукпвпдипцу и старјещини кпмандиру ТВЈ.
Члан 19.
За изврщеое ппјединих задатака или ппслпва кпји
захтјевају заједнишки рад радника разлишитих
прпфила струшнпсти из вище прганизаципних
јединица, ангажпваоем струшних радника ТВЈ, мпгу
се пбразпвати сталне или ппвремене кпмисије или
радне групе.
Кпмисије и радне групе из састава 1. пвпг
шлана пбразује старјещина-кпмандир ТВЈ рјещеоем
кпјим пдређује и оихпв састав и задатке.
Члан 20.
Рукпвпдипци прганизаципних јединица и радници
пстварују међуспбну сарадоу у врщеоу задатака и
ппслпва из свпг дјелпкруга. Пблици и степен
сарадое утврђује се у зависнпсти пд врсте и
карактера пдређених ппслпва, при шијем врщеоу
ппстпји пптреба за сарадопм.
Члан 21.
Задаци и ппслпви из дјелпкруга
изврщавају се према прпграму радаТВЈ.

ТВЈ

VI- ЈАВНПСТ РАДА
Члан 22.
Рад ТВЈ је јаван и п тпм раду јавнпст се пбавјещтава
путем средстава јавнпг инфпрмисаоа.
Изузетп пд
претхпднпг става, ТВЈ ће
ускратити даваое ппдатака и пбавјещтеоа јавнпсти
акп ппдаци , пднпснп пбавјещтеоа представљају
службену тајну или акп би даваое тих ппдатака
пднпснп пбавјещтеоа билп у супрптнпсти са
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Члан 23.
ТВЈ пбезбјеђује јавнпст рада такп щтп у врщеоу
задатака и ппслпва из свпг дјелпкруга:
- прибавља
мищљеое
и
приједлпге
заинтереспваних правних лица, јавних
устанпва, јавних фпндпва, удружеоа грађана
из пбласти защтите пд ппжара и псталих
грађана;
- пбезбјеђује прганизаципне, материјалне,
технишке и друге ппслпве да правна лица,
јавне устанпве, удружеоа грађана и грађани
мпгу изнпсити свпје ставпве, мищљеоа и
приједлпге и
- стара се и на други нашин п пствариваоу
друщтвенпг утицаја на свпј рад, а ппсебнп у
прпцесу припремаоа и дпнпщеоа пдлука.
Члан 24.
ТВЈ ће пбавјещтавти грађане п питаоима из
свпг дјелпкруга и мјерама за оихпвп рјещаваое, а
кпји су пд интереса за оих, путем лишнпг
инфпрмисаоа
и
путем
средстава
јавнпг
инфпрмисаоа, кап и на друге ппгпдне нашине.
ТВЈ ће на захтјев средстава јавнпг инфпрмисаоа, кап
и на захтјев правних лица, јавних устанпва, јавних
фпндпва и удружеоа грађана, пружити пбавјещтеоа
и дати ппдатке п ппјединим питаоима из свпг
дјелпкруга рада.
Члан 25.
Радници ТВЈ имају правп и дужнпст да буду
пбавјещтени п раду и изврщаваоу задатака и
ппслпва из дјелпкруга ТВЈ, прпграму рада и оегпвпм
изврщеоу и п другим знашајним питаоима из
дјелпкруга јединице.
VII– ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 26.
У рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на снагу
пвпг правилника изврщиће се расппред радника на
утврђене ппслпве и задатке. Укпликп на радним
мјестима раде радници кпји не испуоавају ппсебне
услпве, пднпснп немају пплпжен пдгпварајући
струшни испит, дужни су исти пплпжити у рпку пд 1
гпдине.
Ппсебни услпви кпји су прпписани Закпнпм п
защтити п ппжару за ппслпве раднпг мјеста
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ватрпгасац и ватрпгасац-впзаш мпрају се стрпгп
ппщтпвати и тп: да није старији пд 25 гпдина (пднпси
се самп на лица кпја се први пут примају на мјестп
ватрпгасца или ватрпгасца-впзаша), да је здравственп
и психпфизишки сппспбан за врщеое ппслпва
гащеоа ппжара и спащаваоу људи и материјалних
дпбара; заппслени радник кпји нема пплпжен
пдгпварајући струшни испит кпји је утврђен кап
ппсебан услпв за пбављаое ппслпва раднпг мјеста
на кпји је расппређен, дужан је исти пплпжити у рпку
пд 1 гпдине пд дана засниваоа раднпг пднпса у ТВЈ.
Укпликп радник из предхпднпг става у пдређенпм
рпку не пплпжи пдгпварајући испит, престаје му
радни пднпс и исти нема правп на птпремнину у
складу са правилникпм п раду ТВЈ.
Прпфесипнални ватрпгасац кпји, приликпм
прпвјере струшнпг знаоа у складу са планпм и
прпгрампм струшнпг псппспбљаваоаТВЈ, не ппкаже
задпвпљавајући успјех, не мпже наставити рад на
ппслпвима и задацима на кпје је бип расппређен.
Члан 27.
Пвај правилник ступа на снагу
данпм
дпнпщеоа, а исти ће бити пбјављен у „Службенпм
гласнику Града Приједпр“.
Члан 28.
Ступаоем на снагу пвпг правилника престаје
да важи Правилник п унутращопј прганизацији и
систематизацији ППТВЈ Приједпр, брпј: 01-25/11 пд
11.02.2011. гпдине.

Брпј: 02-022-106-1/13
Приједпр,
Датум:14.11.2013. гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став 3. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ("Службени гласник Републике Српске",
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), и шлана 46. Статута
града Приједпра ("Службени гласник града
Приједпра", брпј: 2/13 и 6/13), Градпнашелник
Приједпра,
дпнпси
ПДЛУКУ
o пдпбраваоу средстава Удружеоу пензипнера
Приједпр
I
Пдпбравају се нпвшана средства у изнпсу пд
33.750,00 КМ Удружеоу пензипнера ппщтине
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Приједпр на име ппмпћи пензипнерима, a према
Плану утрпщка средстава из бучета града Приједпра
за ппмпћ пензипнерима у 2013.гпдини.
II
Планпм бучета за 2013.гпдину планирана су
средства у изнпсу пд 220.000,00 КМ, ушещће у
финансираоу Удружеоа пензипнера ппщтине
Приједпр. Укупнп пдпбрена средства пп пвпј пдлуци
изнпсе 33.750,00 КМ, а у складу са Планпм утрпщка
нпвшаних средстава из Бучета града Приједпра за
ппмпћ пензипнерима у 2013.гпдини и биће уплаћена
на жирп рашун Удружеоа пензипнера ппщтине
Приједпр, брпј: 5520210002078229, птвпрен кпд Hipo
Alpe Adria Bank.
III
За реализацију пве пдлуке задужује се
Пдјељеое за финансије града Приједпра.
IV
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа,
а пбјавиће се у "Службенпм гласнику града
Приједпра".

Брпј: 02- 40-81-3/13
Приједпр,
Датум: 06.11.2013.гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 43. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ( „Службени гласник Републике Српске“,
брпј 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 35 Статута Града
Приједпр(„Службени гласник Града Приједпр“, брпј:
2/13), а у вези са пдредбама шлана 19. став 1. ташка
4. Закпна п систему јавних служби („Службени
гласник
Републике
Српске“,
брпј:
68/07),
Градпнашелник, дпнпси
ПДЛУКУ
п даваоу сагласнпсти на Правиник п унутращопј
пранизацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ
„Дпм здравља“ Приједпр
I
Даје се сагласнпст на Правилник п
унутращопј пранизацији и систематизацији радних
мјеста у
Јавнпј здравственпј устанпви
„Дпм
здравља“ Приједпр.

Брпј: 14/13__

II
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа,
а пбјавиће се „Службенпм гласнику Града
Приједпр“.

Брпј: 02-023-1/13
Приједпр,
Датум: 12.11. 2013. гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ("Службени гласник Републике Српске",
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и шлана 46. Статута
града Приједпра – прешищћени текст ("Службени
гласник града Приједпра", брпј: 2/13 и 6/13),
Градпнашелник Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
1. Пдпбравају се нпвшана средства у укупнпм
изнпсу пд 30.000,00 КМ, ИПЦ „Кпзарски вјесник“
Приједпр за суфинансираое трпщкпва рада пвих
медијских кућа у 2013.гпдини, какп слиједи:
- изнпс пд 20.000,00 КМ за Кпзарски вјесник, а
- изнпс пд 10.000,00 КМ за Радип телевизију
Приједпр.
2. Средства из ташке 1. пве пдлуке исплатити
из Бучета града Приједпра, на терет ставке 415200
Ушещће у финансираоу јавних медија, на жирп
рашун брпј: 562-007-00062639-92, птвпрен кпд
Развпјне банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Пва пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а п изврщеоу исте стараће се Пдјељеое
за финансије и иста ће бити пбјављена у "Службенпм
гласнику града Приједпра".
Брпј: 02-40-2276/13
Приједпр,
Датум: 25.11.2013.гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике Српске“,
брпј: 101/04, 42/05, 118/05), шлана 46. Статута Града
Приједпра („Службени гласник Града Приједпра“,
брпј: 2/13) и шлана 6. Пдлуке п критеријумима,
нашину
и
ппступку
расппдјеле
средстава
удружеоима и фпндацијама, Градпнашелник
Приједпра, дпнпси

Страна 628

_____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___

РЈЕШЕОЕ
п именпваоу Кпмисије за сарадоу са
удружеоима и фпндацијама
I - Именује се Кпмисија за сарадоу са удружеоима и
фпндацијама на ппдрушју Града Приједпра (у даљем
тексту: Кпмисија), у слиједећем саставу:
1. Љиљана Бабић, предсједник Кпмисије;
2. Пливера Рпсић, шлан - представник Града
Приједпра;
3. Светпзар Вушкпвац, шлан - представник
удружеоа и фпндација;
4. Мирзад Ислампвић, шлан - из реда
истакнутих струшних радника и
5. Зпран Кпс, шлан - пдбпрник Скупщтине
Града Приједпра.

Брпј: 14/13__

II - Мандат Кпмисије траје двије гпдине.
Рад Кпмисије пдвија се у складу са пдредбама
Пдлуке п критеријумима, нашину и
ппступку
расппдјеле средстава удружеоима и фпндацијама.

III - Рјещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа и
пбјавиће се у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“, а Рјещеое брпј: 02-111-118/11 пд
05.09.2011. гпдине, престаје да важи.

Брпј: 02-111-209/13
Приједпр,
Датум:07.11.2013.гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

Страна 629

_____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___

Брпј: 14/13__

САДРЖАЈ
Брпј акта

Страна

135. Закљушак п усвајаоу Нацрта бучета Града Приједпра за 2014. гпдину
136. Закљушак п усвајаоу Нацрта Пдлуке п изврщеоу бучета Града Приједпра за 2014.
гпдину
137. Пдлука п измјени и дппуни Пдлуке п даваоу гаранције АД Тпплани Приједпр за
дугпрпшнп кредитнп задужеое
138. Пдлука п радпвима за кпје није пптребна грађевинска дпзвпла
139. Пдлука п избпру припритетних пбласти за финансираое прпјеката невладиних
прганизација у 2014. гпдини
140. Закљушак п усвајаоу Инфпрмације п избпру и реализацији прпјеката невладиних
прганизација у 2013. гпдини.
141. РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП – ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
- Пдлука п даваоу сагласнпсти на замјену некретнина
- Пдлука п куппвини грађевинскпг земљищта
- Пдлука п прибављаоу градскпг грађевинскпг земљищта без накнаде
- Пдлука п прибављаоу градскпг грађевинскпг земљищта без накнаде
142. АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
- Правилник п платама и другим накнадама заппслених у Административнпј
служби Града Приједпр
- Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у
Теритпријалнпј ватрпгаснпј јединици Приједпр
- Пдлука o пдпбраваоу средстава Удружеоу пензипнера Приједпр
- Пдлука п даваоу сагласнпсти на Правиник п унутращопј пранизацији и
систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дпм здравља“ Приједпр
- Пдлука п пдпбраваоу нпвшаних средстава ИПЦ „Кпзарски вјесник“
Приједпр
- Рјещеое п именпваоу Кпмисије за сарадоу са удружеоима и фпндацијама
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628.

-П"Службени гласник" издаје Скупщтина града Приједпра, а уређује га и щтампа Струшна служба Скупщтине града и
градпнашелника. На пснпву шлана 176. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник града Приједпра",брпј: 2/13).
Главни и пдгпвпрни уредник, секретар Скупщтине града ЖЕЉКП ШКПНДРИЋ, диплпмирани правник, канцеларија
брпј 65.
Скупщтина града Приједпра телефпн брпј: 052/245-125. Web adresa:www.prijedorgrad.org

