
 

 
 

 

 

 
1. 

На основу члана 18. Статута Града 
Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13 и 6/13) 
и чланова 133,134,135,136 и 137. 
Пословника Скупштине града Приједора – 
пречишћен текст („Службени  гласник Града 
Приједора“ број:  2/13) Скупштина Града 
Приједора на XIV сједници одржаној дана  
19.02.2014. године донијела је   
       

П Р О Г Р А М   Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА  

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 

I   У В О Д 
 

Програмом рада утврђује се садржај 
послова и задатака Скупштине Града 
Приједора, начин и рокови њиховог 
извршавања као и носиоци тих активности.  
 
Програм рада Скупштине Града Приједора 
за 2014. годину садржи активности 
Скупштине којe произилазе из Устава, 
Закона, Статута Града и других прописа, 
утврђене политике, економског развоја и 
усвојене Стратегије Града, као и друге 
послове и задатке у рјешавању питања од 
интереса за грађане.  
 
У припреми за израду Програма рада 
прибављени су приједлози и мишљења 
Градоначелника Града Приједора и 

политичких партија и странака које 
партиципирају у Скупштини Града, те јавних 
установа и организација. 
  
Скупштина Града Приједора ће у 
2014.години, 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 Граду 
Приједору. 
Током цијеле године Скупштина ће водити 
активности у стварању услова за бољи рад 
многих установа, предузећа, спортских 
клубова и културно умјетничких друштава те 
удружења грађана.  
 
Посебну пажњу у овој години заслужују 
активности везане за припрему и 
провођење Општих избора предвиђених за 
октобар мјесец. 
 
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 
Законом, Статутом Града и Пословником 
Скупштине Града .  
 

ГОДИНА XXIII 
ЧЕТВРТАК 20.02.2014. 

БРОЈ 
1 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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Како је Програм сачињен по тромјесечјима, 
у том смислу је и потребно пратити његово 
извршење.  
 
 
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА 
 

I – Јануар – Март 2014.године 
 

1. Приједлог Програма рада Скупштине 

Града Приједора за 2014. годину, 

Обрађивач: Одсјек за административне 
послове Скупштине града              
Предлагач: Предсједник Скупштине 
Града 
 

2. Извјештај о раду Градоначелника 
града Приједора  и раду Градске 
административне  службе за 
2013.годину, 

       Обрађивач: Стручна служба Скупштине       
                               града и Градоначелника, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Програма уређења 
грађевинског земљишта за 2014. 
годину, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Приједлог Одлуке о утврђивању 
основице за израчунавање висине 
ренте у 2014.години, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                       уређење, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Приједлог Одлуке о утврђивању 
просјечне цијене трошкова 
припремања   градског грађевинског 
земљишта за 2014.годину,   
Обрађивач: Одјељење за просторно   
                        уређење, 

          Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог Одлуке о утврђивању 
просјечне цијене трошкова опремања      
градског грађевинског земљишта за 
2014.годину,   
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                       уређење, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Одлуке о утврђивању 
просјечно остварене накнаде трошкова   
уређења градског грађевинског 
земљишта за 2014.годину,  
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 

         Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Рјешења о разрјешењу 
чланова управних одбора у Јавним 
установама чији је оснивач Град 
Приједор, 
Обрађивач: Комисија за избор и  
                       именовања 
Предлагач: Градоначелник 
 

9. Приједлог  Рјешења о избору и 
именовању чланова управних одбора у 
Јавним установама чији је оснивач 
Град Приједор, 
Обрађивач: Комисија за избор и   
                       именовања 
Предлагач: Градоначелник 
 

10. Приједлог Одлуке о доношењу 
урбанистичког плана Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 

         Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Приједлог Одлуке о доношењу Плана 
парцелације зона уз магистрални пут 
М-15 Приједор-Козарска Дубица-
Секција 1 Сјевер, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 

         Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Одлуке о приступању 
изради Регулационог плана РЖР 
„Централна рудишта“ Љубија, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                       уређење, 

          Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Програма редовног 

одржавања, реконструкције и 

изградње  локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на 

подручју града Приједора за 

2014.годину, 

Обрађивач: Одјељење за стамбено- 
                        комуналне послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
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14. Информација о реализацији 
Оперативног плана добре управе у 
области вода и заштите животне 
средине на подручју града Приједора 
за 2013.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено- 
                       комуналне послове, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Приједлог Програма заједничке 
комуналне потрошње за 2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено- 
                       комуналне послове, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Приједлог Програма кориштења 
прихода остварених по основу водних 
накнада за 2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за стамбено-           
                       комуналне послове, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Приједлог Програма кориштења 
прихода остварених по основу накнада 
за  коришћење шума и шумског 
земљишта за 2014.годину,  
Обрађивач: Одјељење за стамбено- 
                       комуналне послове, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

18. Приједлог Програма употребе 
средстава од накнаде по Закону о 
заштити од пожара, 
Обрађивач: Територијална ватрогасна  
                       јединица Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

19. Приједлог Одлуке о именовању 
мртвозорника у 2014.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Приједлог Одлуке о расписивању 
Јавног огласа за именовање Градске 
изборне комисије Приједор, 
Обрађивач: Одсјек за административне  
                       послове Скупштине Града 
Предлагач: Комисија за избор и  
                      именовања 
 

21. Информација о пружању правне 
помоћи у 2013.години,  
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности, 

         Предлагач: Градоначелник. 

22. Информација  о броју уписа у матичне 
књиге рођених, умрлих и вјенчаних  на 
подручју града Приједора у 
2013.години, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

23. Информација о реализацији Програма 
кориштења средстава за унапређење 
пољопривредне производње за 2013. 
годину, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду, 

         Предлагач : Градоначелник. 
 

24. Извјештај о раду Фондације за развој 
„Приједор“, за 2013.годину,  
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду, 

         Предлагач : Градоначелник. 
 

25. Информација о реализацији Програма 
кориштења средстава за подстицај у 
предузетништву, малим и средњим 
предузећима у 2013.години, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду, 

        Предлагач : Градоначелник. 
 

26. Извјештај о раду Агенције за 
економски развој ПРЕДА- ПД Приједор,  
Обрађивач: Агенција за економски  
                     развој "ПРЕДА-ПД" Приједор, 

        Предлагач: Градоначелник. 
 

27. Приједлог Рјешења о разрјешењу 

директора у Јавним установама чији је 

оснивач Град Приједор 

Обрађивач: Комисија за избор и      
                       именовања 

         Предлагач: Градоначелник 
 

28. Приједлог Рјешења о избору и 

именовању директора у Јавним 

установама чији је оснивач Град 

Приједор 

Обрађивач: Комисија за избор и   
                       именовања 
Предлагач: Градоначелник 
 

29. Приједлог Одлуке о  оснивању Одбора 
за жалбе Града Приједора 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине  
                       града и градоначелника  
Предлагач: Градоначелник 
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30. Приједлог одлуке о утврђивању 
критерија за именовање предсједника 
и чланова Одбора за жалбе Града 
Приједора 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине  
                       града и градоначелника  
Предлагач: Градоначелник 
 

31. Приједлог Рјешења о именовању 
Комисије за избор предсједника и 
чланова Одбора за жалбе Града 
Приједора 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине  
                       града и градоначелника  
Предлагач: Градоначелник 
 

32. Приједлог Одлуке о расписивању 
Јавног  конкурса за именовање 
предсједника и чланова Одбора за 
жалбе Града Приједора 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине  
                       града и градоначелника  
Предлагач: Градоначелник 
 

33. Приједлог Одлуке о висини накнаде за 
рад  предсједника и чланова Одбора за 
жалбе Града Приједора 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине  
                       града и градоначелника  
Предлагач: Градоначелник 
 

II – Април – Јуни 2014.године 
 

1. Извјештај о извршењу буџета града 
Приједора за период јануар – 
децембар 2013.године, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Прелагач: Градоначелник. 
 

2. Приједлог Одлуке о висини накнаде за 
рад одборника у Скупштини Града 
Приједора и чланова сталних радних 
тијела Скупштине Града 
Обрађивач: Одсјек за административне  

                       послове Скупштине града 

Предлагач: Градоначелник 
 

3. Утврђивање Нацрта Плана парцелације 

зона уз магистрални пут  М-4 Приједор 

– Бања Лука – Секција 2. ИСТОК, 

Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

4. Приједлог Одлуке о уређењу простора 

и грађевинском земљишту, 

Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Утрврђивање Нацрта Регулационог 

плана РЖР „Централна рудишта“ 

Љубија,  

Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Приједлог рјешења о именовању 

Градске изборне комисије Приједор 

Обрађивач: Одсјек за административне  
                       послове Скупштине града 
Предлагач: Комисија за избор и  
                       именовања 
 

7. Извјештај о раду здравствених и 

социјалних установа на подручју града 

Приједора у 2013.години, 
а) ЈУ Дом здравља Приједор, 

б) ЈУ Градска апотека Приједор, 

в)ЈУ Центар за социјални рад Приједор, 

г) ГО Црвени крст Приједор, 

Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, директори  
                        јавних  установа, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Информација о раду установа културе  

у 2013.години,  

а) ЈУ Народна библиотека „Ћирило и   

     Методије“ 

б) ЈУ Музеј Козаре Приједор 

Обрађивач: Одјељење задруштвене  
                       дјелатности, директори  
                       Установа културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Извјештај о раду установа културе у 

2013. години, 

а) ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор 

б) ЈУ Галерија   96   Приједор 

в) ЈУ Центар за приказивање филмова  

Обрађивач: Одјељење задруштвене  
                       дјелатности, директори  
                       Установа  културе,                                                                                  
Предлагач: Градоначелник. 
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10. Извјештај о раду ЈУ Спортска дворана 
„Младост“Приједор за 2013.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности и директор ЈУ  
                       СД   „Младост“ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Извјештај о раду ИПЦ „Козарски 
вјесник“Приједор за 2013.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности и директор 

        ИПЦ „Козарски вјесник“  
        Приједор 

Предлагач: Градоначелник. 
 

12. Приједлог Одлуке о висини накнада за 
вјенчање, 
Обрађивач: Одјељење за општу управу, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

13. Извјештај о пословању јавних 
комуналних предузећа у 2013. години  
а) АД „Топлана“ Приједор,  
б) АД „Градска тржница“ Приједор,  
в) АД „Водовод“ Приједор,  
г) АД „Комуналне услуге“ Приједор, 
Обрађивач : Одјељење за привреду и  
                        пољопривреду и Јавна  
                        предузећа,  
Предлагач : Градоначелник. 

 

14. Извјештај о раду Туристичке 
организације града Приједор за 
2013.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Информација о пословању 
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. 
Приједор за 2013.годину  
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду и  
                      „Аутотранспорт   Приједор“  
                       а.д. Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

16. Информација о пословању  Завода за 
изградњу града  Приједор   за  
2013.годину, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду и Завод за  
                       изградњу  Града Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

17. Информација о стању у 
пољопривредној производњи на 
подручју града  
Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

18. Извјештај о раду Службе за 
инспекцијски надзор за период 01.01-
31.12.2013.године, 
Обрађивач: Служба за инспекцијски  
                       надзор, 
Предлагач: Градоначелник 
 

19. Извјештај о раду Службе комуналне 
полиције за период 01.01.- 
31.12.2013.године, 
Обрађивач: Служба комуналне  
                       полиције, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

20. Информација о раду Савјета мјесних 
заједница у 2013.години, 
Обрађивач: Служба за мјесне  
                       заједнице, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

21. Разматрање Извјештаја о извршењу  
Одлуке о допунским правима ратних  
војних  инвалида, породица погинулих 
и умрлих бораца  
Обрађивач: Одјељење за борачко- 
                       инвалидску заштиту, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

22. Приједлог Пословника Скупштине 

Града Приједора 

Обрађивач: Одсјек за административне  

                      послове Скупштине града 

Предлагач: Одсјек за административне  

                      послове Скупштине града 
 

23. Информација о раду 
Правобранилаштва Републике Српске, 
сједиште замјеника Приједор у 2013. 
години 
Обрађивач: Правобранилаштво  

                       Републике Српске сједиште  

                       замјеника Приједор 

Предлагач: Градоначелник 
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24. Извјештај о раду и пословању 
Територијалне ватрогасне јединице 
Приједор у 2013. години, 
Обрађивач: Територијална ватрогасна  
                        јединица Приједор,  
                        Одјељење за општу  
                         управу – Одсјек Цивилна  
                         заштита 

          Предлагач: Градоначелник. 
 

25. Информација о реализацији средстава 
за развојне пројекте и подстицаје за 
запошљавање 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  

                       пољопривреду 

        Предлагач: Градоначелник 
 

26. Информација о задужењу и отплати 
приспјелих обавеза Града Приједора 
закључно са 31.12. 2013. године 
Обрађивач: Одјељење за финансије 

         Предлагач: Градоначелник 
 

27. Информација о безбједности 
саобраћаја на подручју Града 
Приједора у 2013. години 
Обрађивач: Одјељење за стамбено  

                       комуналне послове, Центар  

                       јавне  безбједности 

Предлагач: Градоначелник 

 

III – Јули – Септембар 2014.године 
 

1. Извјештај о извршењу буџета Града 
Приједора за период јануар – јуни   
2014.године,  
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Утврђивање нацрта Регулационог 
плана дијела насеља Доња Пухарска  II 
Фаза Секција 3, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                       уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

3. Приједлог Одлуке о доношењу 
Регулационог плана РЖР „Централна 
рудишта“ Љубија, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                       уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

4. Информација о избору и реализацији  
пројеката омладинског сектора      
Града Приједора у 2014.години, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности и Омладински  
                        савјет  Приједора, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Извјештај о раду ЈУ Дјечијег вртића 
„Радост“ Приједор за школску 
2013/2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности и директор 
                        ЈУ Дјечијег вртића  
                        „Радост“ Приједор 
Предлагач: Градоначелник. 

 

6. Информација о раду Пореске управе 
РС Подручни центар Приједор у 
2013.години 
Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду и Пореска  
                       управа РС, ПЦ Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Информација о раду ЈУ Завод за  
запошљавање РС – Филијала Приједор 
у 2013.години,  
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Завод за  
                                     запошљавање РС, 
филијала Приједор, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Информација о пословању привредних 
друштава на подручју града 
Приједора, 
Обрађивач: Одјељење за привреду и 
пољопривреду и Агенција „Преда-ПД“  
                                     Приједор. 
Предлагач: Градоначелник. 
 

IV – октобар – децембар 2014.године 
 

1. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о 
усвајању буџета Града Приједора за  
2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

2. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о 
извршењу буџета Града Приједора за 
2014. годину. 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
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3. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о 
усвајању буџета Града Приједора за  
2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 

 

4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о 
извршењу буџета Града Приједора за 
2014.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

5. Нацрт Одлуке о усвајању буџета Града 
Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

6. Нацрт Одлуке о  извршењу буџета 
Града Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

7. Приједлог Одлуке о усвајању буџета 
Града Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

8. Приједлог Одлуке о  извршењу буџета 
Града Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

9. Приједлог Одлуке о о утврђивању 
пореске стопе за опорезивање  
непокретности на подручју града 
Приједора за 2015.годину, 
Обрађивач: Одјељење за финансије, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

10. Приједлог Одлуке о доношењу Плана 
парцелације зона уз магистрални пут  
М-4 Приједор – Бања Лука – Секција 2 
ИСТОК, 
Обрађивач: Одјељење за просторно  
                        уређење, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

11. Информација о школској 2013/2014. 
години са приједлогом мјера за 
побољшање васпитно-образовног 
процеса 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности и активи 
                       директора основних и  
                      средњих школа, 
Предлагач: Градоначелник. 

12. Информација о избору и реализацији 
пројеката невладиних организација у 
2014.години 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                        дјелатности, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

13. Приједлог Одлуке о избору 
приоритетних области за финансирање 
пројеката невладиних организација у 
2014.години; 
Обрађивач: Одјељење за друштвене  
                       дјелатности,Комисија НВО и     
                       руководиоци НВО, 
Предлагач:Градоначелник. 
 

14. Информација о броју и структури 

привредних субјеката (правних и 

физичких лица) на подручју града 

Приједор, 

Обрађивач: Одјељење за привреду и  
                       пољопривреду, 
Предлагач: Градоначелник. 
 

15. Информација о реализацији пројеката 

из Интегралне стратегије развоја града 

Приједора за период 2014-

2024.година, 

Обрађивач: Кабинет градоначелника, 
Предлагач: Градоначелник. 

 
Имајући у виду да су крајем 2013. године 
донешене измјене и допуне Закона о 
локалној самоуправи гдје је 
Административна служба Града 
преименована у Градску управу, те је у том 
смислу потребно усагласити све Одлуке и 
акте одјељења Градске управе. У наредном 
периоду, односно у 2014. години Oдјељења 
ће припремити и предложити Скупштини 
усаглашене акте у складу са измјенама и 
допунама Закона о локалној самоуправи. 
 
III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
 Скупштина Града Приједора ће за 
планирани период, односно у 2014. години, 
на основу захтјева одборника, политичких 
партија и странака те других субјеката који 
креирају политику локалне заједнице 
покренути питања и по потреби одржати 
тематске сједнице Скупштине Града из 
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области гдје  је Град надлежан да их уређује 
и дјелује у складу са Законом. 
       У току календарске године, Центар јавне 
безбједности Приједор поднијеће  
информацију о безбједносној ситуацији на 
подручју Града Приједора. 
 
IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА           
                                                                   
 Обавеза свих носилаца активности и 
задатака при реализацији овог Програма а у 
циљу ефикаснијих припрема сједница 
Скупштина: 
 

 да материјали буду стручно 

обрађени у складу са Законом и 

другим општим актима, те 

припремљени у довољном броју 

примјерака, са јасно назначеним и 

образложеним разлозима и 

циљевима, писани језички и 

граматички јасним ријечима, уз 

појашњење свих стручних израза,  

 да материјале претходно доставе на 

разматрање  овлаштеном 

предлагачу, а након тога, у случају да 

то буде потребно, са извршеним 

исправкама, измјенама и 

 допунама, најкасније 10 дана прије 

одржавања сједнице, доставе 

материјале Одсјеку за 

административне послове 

Скупштине ради благовремене 

доставе и дистрибуције материјала 

за засједање Скупштине Града како 

би Скупштина могла одржавати 

сједнице према Програму 

 да материјале разматрају радна 

тијела Скупштине Града из своје 

надлежности те мишљења о истим 

доставе Скупштини. 

 
Овај Програм ће се доставити свим 

носиоцима активности и задатака, као и 
свим другим субјектима заинтерсованим за 
његово праћење и реализацију. 
 
Број: 01-022- 3/14             ПРЕДСЈЕДНИК  
       Приједор                      СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.      Сеад Јакуповић, с.р. 

2. 
На основу чланова 2.12., 2.14. и 2.15. 

Изборног закона Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08,32/10, 18/13 и 7/14), члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске “ број 
41/03), Упутства о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“  број: 9/10, 37/10 и 74/11) и 
члана 18. Статута Града Приједора – 
пречишћен текст (“Службени гласник Града 
Приједора“  број 2/13), Скупштина Града 
Приједора, на XIV сједници, одржаној дана 
19.02.2014.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о расписивању Јавног огласа за именовање 

Градске изборне комисије Приједор 
 

Члан 1. 
Расписује се Јавни оглас за 

именовање седам (7) чланова Градске 
изборне комисије Приједор. 
 
 

Члан 2. 
Јавни оглас из члана 1. је саставни 

дио  ове Одлуке. 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Број: 01-022-4/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.     Сеад Јакуповић, с.р. 
 
3. 

На основу члана 2.12. став 5.  
Изборног закона Босне и Херцеговине 
(“Службени гласник БиХ“, број: 23/01, 7/02, 
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 
37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), чланова 2. 7. 8. и 
9. Упутства о утврђивању квалификација, 
броја и именовању чланова изборне 
комисије основне изборне јединице у Босни 
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и Херцеговини („Службени гласник БиХ“  
број: 9/10, 37/10 и 74/11) и члана 18. Статута 
Града Приједора- пречишћен текст  
(“Службени гласник Града Приједора“ број 
2/13), Скупштина Града Приједора расписује 
 

Ј А В Н И   О Г Л А С 
за именовање седам (7) чланова Градске 

изборне комисије Приједор 
 

I-Расписује се Јавни оглас за именовање 
седам (7) чланова Градске изборне комисије 
Приједор. 
 
II- Чланови Градске изборне комисије 
Приједор не заснивају радни однос. 
 
III- Мандат чланова Градске изборне 
комисије Приједор 
 
Члановима Градске изборне комисије 
Приједор мандат траје седам година  и 
почиње тећи од дана давања сагласности 
Централне изборне комисије БиХ на 
Рјешење о именовању Градске изборне 
комисије Приједор донесено од стране 
Скупштине Града Приједора. 
Састав Градске изборне комисије Приједор  
треба да одражава заступљеност 
конситутивних народа, укључујући и остале, 
водећи рачуна о посљедњем попису 
становништва као и одговарајућу 
заступљеност полова.   
 
IV-  Општи услови које кандидати морају 
испуњавати:  

1. да имају право гласа  
2. да су лица са одговарајућом 

стручном спремом и искуством у 
провођењу избора 
 

За чланове Градске изборне комисије, не 
може бити именовано лице:  

1. које се не може кандидовати  у 
смислу одредби члана 1.6., 1.7. и 
1.7а Изборног закона Босне и 
Херцеговине; 

2. које је члан највишег извршно-
политичког органа политичке 
странке или коалиције; 
(предсједник, потпредсједник, 
генерални секретар или члан 
извршног одбора или главног 
одбора); 

3. које је носилац изабраног мандата 

или је члан  извршног органа власти, 

осим у случајевима предвиђеним 

чланом 2.12. став (4) Изборног 

закона; 

4. које је кандидат за изборе за било 

који ниво власти;  

5. којем је изречена казна за радњу 

која представља тежу повреду 

изборних  закона или прописа за коју 

је лично одговорно, у последње 4 

године, рачунајући од дана 

правоснажности одлуке; 

6. које је заступник односно 

пуномоћник политичког субјекта 

који учествује на изборима нити 

лице које је правоснажном судском 

пресудом осуђено на казну затвора у 

трајању од шест мјесеци или дуже. 

V-Посебни услови:  
1. да имају пребивалиште у граду 

Приједору;  

2. да имају завршен правни факултет, 

односно VII/1 степен стручне спреме  

друштвеног смјера, или завршену 

вишу школу - VI/1 степен стручне 

спреме друштвеног смијера;  

3. да посједују искуство у провођењу 

избора. 

Изузетно од одредби тачке 2. посебних 
услова овог Јавног огласа  члан Градске 
изборне комисије може бити  лице са VII/1 
степен стручне спреме и другог смјера 
уколико посједује искуство у раду изборне 
комисије у трајању од најмање двије године 
од ступања на снагу Изборног закона БиХ.  
Изузетно од одредби тачке 3. посебних 
услова овог Јавног огласа члан Градске  
изборне комисије може бити лице које има  
завршен правни факултет , односно VII/1 
степен стручне спреме. 
 
Под искуством у провођењу избора 
подразумијева се:  
а)чланство у изборној комисији,  
б)чланство у бирачком одбору,  
ц)рад у стручним органима који су пружали 
помоћ у провођењу избора  и  
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д)објављивање стручних и научних радова 
из области избора. 

VI- Потребна документа 
Уз пријаву на Јавни конкурс кандидати су 
дужни приложити доказе о испуњавању 
општих и посебних услова: 

1. Краћа биографија са личним 
подацима кандидата (име, презиме, 
име оца, јединствени матични број, 
тачна адреса, број телефона за 
контакт, као и податке о кретању у 
служби); 

2. Овјерена фотокопија дипломе о 
завршеном степену и врсти стручне 
спреме; 

3. Овјерена фотокопија личне карте; 
4. Овјерена фотокопија доказа о 

пребивалишту на подручју града 
Приједора; 

5. Доказ о изборном искуству за 
кандидата (потврда 
градске/општинске изборне 
комисије о раду на бирачком мјесту, 
рјешење о именовању у 
градску/општинску изборну 
комисију или бирачки одбор или 
неки други доказ који може 
потврдити да кандидат има изборно 
искуство); 

6. Својеручно потписана и од 
надлежног органа овјерена лична 
изјава да не постоје сметње из члана 
2.3.Изборног закона БиХ. 
 

VII- Рок за подношење  пријава 
 Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у "Службеном 
гласнику Републике Српске" и у дневном 
листу "Глас Српске". 
 Ако оглас не буде објављен 
истовремено, рок ће се рачунати од дана 
последњег објављивања. 
По затварању Јавног огласа, Комисија за 
избор ће извршити класификацију 
кандидата. 
Са кандидатима који испуњавају услове 
Јавног огласа, Комисија за избор ће обавити 
интрервју, након чега ће сачинити Ранг листу 
са редослиједом кандидата, према успјеху  
постигнутом на интервјуу. 
Скупштина Града Приједора ће, цијенећи 
положај кандидата на Ранг листи, извршити 
именовање и своје рјешење  доставити на 

сагласност Централној изборној комисији 
БиХ.   
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 

се узимати у разматрање. 

 Пријаве се могу доставити путем 

пријемне канцеларије града Приједора или 

путем поште, на адресу: Град Приједор-

Стручна служба Скупштине града и  

градоначелника , Трг ослобођења бр. 1. 

79101 Приједор, са назнаком „Комисији за 

избор Градске изборне комисије.“ 

 

Број: 01-022-4/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.     Сеад  Јакуповић, с.р. 
 
4. 

На  основу члана 18. Статута Града  
Приједора  - пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора" , број: 2/13) и 
члана 145. Пословника Скупштине Града  
Приједора – пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), 
Скупштина Града Приједора је на XIV  
сједници одржаној дана 19.02.2014.године, 
донијела  

З А К Љ У Ч А К 
 

1.Задужује се Комисија за избор и 
именовања да у складу са Изборним 
законом Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 
25/02, 4/04, 20/04, 25/05,52/05, 65/05, 77/05, 
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08,32/10, 
18/13 И 7/14) и Упутством  о утврђивању 
квалификација, броја и именовању чланова 
изборне комисије основне изборне 
јединице у Босни и Херцеговини („Службени 
гласник БиХ“  број: 9/10, 37/10 и 74/11) 
обави све потребне радње  које се односе 
на поступак избора и именовања чланова 
Градске изборне комисије Приједор. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном гласнику  Града 
Приједора” 
 

Број: 01-022-17/14          ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:19.02.2014.год.       Сеад Јакуповић,с.р.  
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5. 
На основу члана 30. а у вези са 

чланом 148а. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 2/13), Скупштина Града Приједора  на 
XIV сједници одржаној дана 19.02.2014. 
године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању одбора за жалбе Града 

Приједора 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком оснива се Одбор за 
жалбе Града Приједора  (у даљем тексту: 
Одбор), као самостално тијело које одлучује 
о жалбама  службеника, техничких и 
помоћних радника у другом степену на 
рјешења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима, као и о жалбама 
кандидата који су учествовали на јавном 
конкурсу за запослење у Градској управи. 
 

Члан 2. 
 Одбор има предсједника и два члана 
које, у складу са законом и овом Одлуком 
именује Скупштина Града Приједора (у 
даљем тексту: Скупштина Града), након 
спроведеног јавног конкурса, на период од 
четири године, са могућношћу поновног 
избора. 

Члан 3. 
 У Одбор може бити именовано лице 
које испуњава опште и посебне услове 
утврђене законом и одлуком Скупштине 
Града о утврђивању критеријума и 
стандарда за именовање предсједника и 
чланова Одбора. 
 За предсједника или члана Одбора 
не могу се именовати лица запослена у 
Градској управи града Приједора. 
 

Члан 4. 
 За спровођење јавног конкурса за 
избор Одбора, предсједника и чланова 
Одбора, Скупштина Града именује комисију 
од пет чланова, од којих су три члана са 
листе стручњака коју утврђује Скупштина 
Града, а два члана су службеници који имају 
одговарајуће професионално искуство 
односно да су дипломирани правници са 

најмање пет година радног искуства у овом 
степену образовања. 
 Јавни конкурс за именовање 
предсједника и чланова Одбора расписује 
Скупштина Града, у складу са законом и 
Одлуком о утвђивању критеријума за 
именовање предсједника и чланова Одбора. 
 Јавни конкурс се објављује у 
"Службеном гласнику Републике Српске" и у 
једном дневном листу доступном јавности 
на територији Републике Српске, са роком 
од 15 дана за пријављивање кандидата, 
рачунајући од дана задњег објављивања. 
 

Члан 5. 
 Одбор доноси Пословник о раду 
којим детаљније уређује организацију и 
начин рада Одбора. 

Одбор одлучује већином гласова од 
укупног броја чланова. 
 Одбор има печат, у складу са 
законом, а садржај печата уређује се 
Пословником Одбора. 
 

Члан 6. 
 Предсједник и чланови Одбора 
немају статус службеника и техничког и 
помоћног радника у Градској управи. 

Предсједник и чланови Одбора за 
свој рад у Одбору имају право на накнаду за 
рад чија висина се утврђује посебном 
одлуком Скупштине Града, а исплаћује се на 
терет буџета Града.  
 

Члан 7.  
 Стручно-техничке послове за 
потребе Одбора обавља Стручна служба 
Скупштине града и Градоначелника  - Одсјек 
за опште послове. 
 

Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања    у "Службеном гласнику  
Града Приједора". 

 
Број: 01-022-6/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор                   СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 19.02.2014. год.   Сеад Јакуповић, с.р. 
 
6. 

На основу члана 30. алинеја 21. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13), члана 7. Закона о 
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министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(("Службени гласник Републике Српске", 
број: 41/03) и члана 18. Статута Града 
Приједора  ("Службени гласник Града 
Приједора", број: 2/13), Скупштина Града 
Приједора на XIV сједници одржаној дана 
19.02.2014. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању критеријума за именовање  
предсједника и чланова одбора за жалбе 

Града Приједора 
 
I 

 Овом Одлуком ближе се утврђују 
услови, критеријуми и стандарди за избор и 
именовање Одбора за жалбе Града 
Приједора  (у даљем тексту: Одбор) кога 
чине предсједник и два члана Одбора.  
 Под критеријумима за именовање из 
претходног става овог члана сматрају се 
општи услови утврђени законом и овом 
Одлуком као и посебни услови који се 
односе на степен образовања, стручно 
знање, радно искуство, положен стручни 
испит, резултате досадашњег рада, 
посједовање организационих способности и 
други посебни критеријуми утврђени овом 
Одлуком. 

II 
  Кандидати за позиције предсједника 
и чланова  Одбора из тачке I ове Одлуке 
морају испуњавати опште и посебне услове 
утврђене законом и овом Одлуком, као 
критеријуме за именовање у Одбор. 
 Критеријуми за именовање 
предсједника и чланова Одбора су:  
 1. Општи услови за именовање: 
 - да је држављанин Републике 
Српске, односно Босне и Херцеговине, 
 - да је старији од 18 година, 
 - да има општу здравствену 
способност, 

- да није осуђиван за кривично дјело 
на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за 
кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
Градској управи, 

 - да се против њега не води 
кривични поступак, 

- да није отпуштен из органа управе 
као резултат дисциплинске мјере на 

било којем ниову власти у БиХ три 
године прије објављивања конкурса, 

 - да се на њега не односе одредбе 
члана IX став 1. Устава БиХ,  

- да нема сметњи за именовање из 
члана 5. Закона о министарским, 
владиним и другим именовањима 
Републике Српске  
За члана Одбора не могу се 
именовати лица  запослена у 
Градској управи Града  Приједора; 

 
 2.  Посебни услови и критеријуми за 
именовање: 

 да има завршен четворогодишњи 
студиј са звањем дипломирани 
правник или први  циклус студија - 
дипломирани правник са најмање 
240 ЕCTS бодова, 

 да има најмање пет година радног 
искуства у траженом степену 
образовања, 

 да има положен стручни испит за рад 
у органима управе или положен 
правосудни испит и 

 доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање 
организационих способности. 

  
 

III 
 Предсједника и чланове Одбора 
именује Скупштина Града Приједора, након 
проведеног јавног конкурса, на мандатни 
период од четири (4) године са могућношћу 
поновног избора 
  

IV 
 Ова Одлука ступа на снагу  даном 
објављивања    у "Службеном гласнику  
Града Приједора" . 

 
 

Број: 01-022-7/14         ПРЕДСЈЕДИК 
        Приједор    СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 19.02.2014. год.  Сеад Јакуповић, с.р. 
 
7. 

На основу члана 148б. став 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 18. Статута Града 
Приједора –пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 2/13), 
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Скупштина Града Приједора на XIV сједници 
одржаној дана 19.02.2014. године, донијела 
је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању комисије за избор 

предсједника и чланова одбора за жалбе 
Града Приједора 

 
I 

       У Комисију за избор предсједника и 
два члана Одбора за жалбе Града Приједора 
именују се:  
 

1. Божо Грбић, предсједник - са листе  
стручњака, 

2. Нада Ђаковић, члан - са листе стручњака, 
3. Маја Кунић, члан - са листе стручњака, 
4. Суада Колонић, члан - службеник са  
    професионалним искуством из Градске  
    управе, 
5. Хаснија Скопљак, члан - службеник са  
    професионалним искуством из Градске   
     управе. 

II 
 Задатак Комисије регулисан је 
чланом 148 б. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 

 
III 

         Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања  у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Број: 01-111-40/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 19.02.2014. год.    Сеад Јакуповић, с.р. 
 
8. 

На основу чланова 30. 148а, 148б. и 
148в. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 2/13), Скупштина Града Приједора  на 
XIV сједници одржаној дана 19.02.2014. 
године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о расписивању Јавног конкурса за 
именовање предсједника и чланова Одбора 

за жалбе Града Приједора  

 

I 
Расписује се Јавни конкурс за 

именовање предсједника и чланова Одбора 
за жалбе Града Приједора. 
 

II 
Јавни конкурс из тачке I је саставни 

дио  ове Одлуке. 
 

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

 
Број: 01-022-8/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 19.02.2014. год.   Сеад Јакуповић, с.р. 

 
9. 

На основу чланова 30. 148а, 148б. и 
148в. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске", 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст ("Службени гласник Града Приједора", 
број: 2/13), Скупштина Града Приједора   
објављује 
 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С 
за именовање предсједника и чланова  

одбора за жалбе Града Приједора 
 
I - Упражњене позиције: 
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА - 
предсједник и два члана Одбора. 
Предсједника и два члана Одбора именује 
Скупштина Града Приједора.  
 
II - Опис послова: 
Одбор за жалбе одлучује о жалбама 
службеника и техничких и помоћних 
радника, запослених у Градској управи 
Приједор, у другом степену на рјешења 
којима се одлучује о њиховим правима и 
дужностима, као и о жалбама кандидата 
који су учествовали на јавном конкурсу за 
запослење у Градској управи. Одбор доноси 
Пословник о раду и подноси извјештај 
Скупштини Града најмање једном годишње. 
Одбор одлучује већином гласова укупног 
броја чланова. Одбор је самосталан у свом 
раду. 
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III -  Мандат: 
Предсједник и чланови Одбора за жалбе 
именују се на период од четири године, са 
могућношћу поновног избора. 
 
IV - Статус: 
Предсједник и чланови Одбора за жалбе 
немају статус службеника и техничког и 
помоћног радника у Градској управи. 
Предсједник и чланови Одбора имају право 
на накнаду за рад чија се висина утврђује 
одлуком Скупштине Града Приједора. 
 
V - Општи услови за именовање: 
1. да је држављанин Републике Српске, 
односно Босне и Херцеговине, 
2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену способност, 
4. да није осуђиван за кривично дјело на 
безусловну казну затвора од најмање шест 
мјесеци или за кривично дјело које га чини 
неподобним за обављање послова у 
Градској управи, 
5. да се против њега не води кривични 
поступак, 
6. да није отпуштен из органа управе као 
резултат дисциплинске мјере на било којем 
ниову власти у БиХ три године прије 
објављивања конкурса 
7. да се на њега не односе одредбе члана IX 
став 1. Устава БиХ,  
8.да нема сметњи за именовање из члана 5. 
Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске  
За члана Одбора за жалбе не могу  бити 
именована лица  запослена у Градској 
управи Приједор. 
 
VI  - Посебни услови и критеријуми за 
именовање: 
1. да има завршен четворогодишњи студиј 
са звањем дипломирани правник или први 
циклус студија - дипломирани правник са 
најмање 240 ECTS бодова, 
2.  да има најмање пет година радног 
искуства у траженом степену образовања, 
3. да има положен стручни испит за рад у 
органима управе или положен правосудни 
испит 
4. доказани резултати рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих 
способности. 
 
 

VII  - Сукоб интереса: 
Кандидат не може обављати дужност, 
активности или бити на положају који 
доводи до сукоба интереса у складу са 
Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске 
("Службени гласник Републике Српске", бр. 
41/03), Законом о спречавању сукоба 
интереса у органима власти Републике 
Српске ("Службени гласник Републике 
Српске", бр. 73/08) и другим законима. 
 
VIII - Потребна документа: 
Кандидати достављају пријаву у којој ће 
назначити за коју од позиција се пријављују 
(предсједника или члана Одбора или за обје 
позиције). 
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни 
приложити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова, у оригиналу или овјереној 
копији: 
1. Увјерење о држављанству (не старије од 
шест мјесеци), 
2. Извод из матичне књиге рођених, 
3. Љекарско увјерење о општој здравственој 
способности (не старије од шест мјесеци), 
4.Увјерење да није осуђиван за кривично 
дјело на безусловну казну затвора од 
најмање шест мјесеци или за кривично 
дјело које га чини неподобним за обављање 
послова у Градској управи (не старије од три 
мјесеца), 
5. Увјерење да се против кандидата  не води 
кривични поступак (не старије од три 
мјесеца), 
6. Својеручно потписану и од надлежног 
органа овјерену изјаву да није отпуштен из 
органа управе као резултат дисциплинске 
мјере на било којем ниову власти у БиХ три 
године прије објављивања конкурса 
7. Својеручно потписану и од надлежног 
органа овјерену изјаву да се на њега не 
односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ, 
8. својеручно потписану и од надлежног 
органа овјерену изјаву о непостојању сукоба 
интереса  
9. диплому о завршеном четворогодишњем 
студију са звањем дипломирани правник 
или завршеним првим циклусом студија - 
дипломирани правник са најмање 240 ЕCTS 
бодова, 
10. потврду о радном искуству у траженом 
степену образовања, 
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11. увјерење о положеном стручном испиту 
за рад у органима управе или положеном 
правосудном испиту, 
12. биографију о кретању у служби, 
13. ако посједује, друге доказе којима 
доказује резултате рада на ранијим 
пословима и посједовање организационих 
способности. 
 
Доказ о општој здравственој способности 
доставиће именовани кандидати по 
окончању поступка. 
 
IX - Поступак за избор: 
Контрола испуњености услова и улазни 
интервју и са кандидатима који уђу у ужи 
избор спровешће се у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријављивање 
кандидата. 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, 
Комисија за избор ће обавити улазни 
интервју, о чему ће кандидати бити 
благовремено обавијештени, на адресу коју 
су означили у пријави.  
Поступак именовања предсједника и 
чланова Одбора за жалбе окончаће се у 
року од 30 дана од дана достављања 
приједлога Комисије за избор. 
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и 
могу се прикупљати и обрађивати само у 
складу са Законом о заштити личних 
података ("Службени гласник БиХ", бр. 49/06 
и 76/11). Све остале информације су јавне и 
доступне. 
 
X - Рок и мјесто за подношење пријава: 
Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана задњег објављивања. 
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.  
У пријави обавезно навести контакт 
телефон. 
Достављени документи неће се враћати 
кандидатима. 
 
Пријаве се могу доставити лично или путем 
поште на адресу:  СКУПШТИНА ГРАДА 
ПРИЈЕДОРА, Трг ослобођења бр. 1, 79101 
Приједор, са назнаком "Комисија за избор 
Одбора за жалбе  
 
 
 

XI - Објављивање Конкурса: 
Јавни конкурс ће се објавити у "Службеном 
гласнику Републике Српске" и дневним 
новинама "Глас Српске“ 

 
 

Број:01-022-8/14            ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор       СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 19.02.2014. год.    Сеад Јакуповић, с.р. 
 
10. 

На основу члана 40. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени 
гласник Републике Српске“, бр.40/13), члана 
30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр.101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 18. Статута Града 
Приједора („Сл. гласник Града Приједора“ 
бр.2/13 и 6/13 ), Скупштина града 
Приједора, на XIV сједници одржаној дана 
19.02.2014. године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана 
РЖР Љубија – „Централна рудишта“ на 
територији града Приједора и општине 

Оштра Лука 
 

Члан 1. 
  Овом Одлуком прописују се услови, 

начин и поступак припреме, израде и 
доношења Регулационог плана РЖР 
„Љубија“ – Централна рудишта на 
територији града Приједора и општине 
Оштра Лука (у даљем тексту: План).  
 

Члан 2. 
           Израдом Плана биће обухваћено 
подручје рудника жељезне руде „Љубија“ у 
границама експлоатационог поља 
„Централна рудишта“ у укупној површини 
од cca 3000 ha. Простор обухваћен израдом 
Плана оријентационо је приказан на 
графичком прилогу који је саставни дио ове 
Одлуке.  
 

Подручје обухвата Плана захвата 
простор експлоатационог поља “Централна 
рудишта“ у склопу Рудника жељезне руде 
„Љубија“. Састоји се од више обједињених 
бивших лежишта која се налазе на 
територији двије локалне заједнице и то: 
територија града Приједора у површини cca 
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1810 ha  и територија општине Оштра Лука у 
површини од cca 1195 ha.   

  
Границе подручја из претходног 

става су оријентационе а коначне границе 
ће се одредити након што Носиоц припреме 
и Носиоц израде Плана изврше 
усаглашавање начина израде документа у 
дигиталном облику са Министарством за 
просторно уређење, грађевинарство и 
екологију у складу са чланом 179. став (3) 
Правилника о начину израде, садржају и 
формирању докумената просторног 
уређења („Сл. гласник РС“ бр. 69/13). 

 
План ће се израдити као јединствен 

документ за цијело подручје обухвата 
Плана. 

Члан 3. 
Плански период у смислу члана 40. 

Став 3. тачка в) Закона о уређењу простора и 
грађењу (Службени гласник Републике 
Српске бр. 40/13) је 10 година.  
 

Члан 4. 
За израду Плана дефинишу се 

слиједеће смјернице:  
 
- План израдити у складу са 

одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилника о начину израде, 
садржају и формирању документа 
просторног уређења („Службени гласник 
Републике Српске“ број 69/13), Правилника 
о садржају, носиоцима просторно-
информационог система и методологији 
прикупљања и обраде података („Сл. 
гласник Републике Српске“ бр. 93/13) те 
другим прописима из посебних области 
релевантних за планирање и уређење 
простора (експлоатација минералних 
сировина, саобраћај, снабдјевање водом и 
енергијом, телекомуникације, заштита од 
природних непогода и техничких 
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла, 
природних вриједности, културних добара, 
пољопривредног и шумског земљишта и 
других елемената животне средине и др.)  

- Приликом израде Плана, потребно 
је водити рачуна о јавном интересу и 
општим и посебним циљевима просторног 
развоја 

- Код израде планског рјешења 
водити рачуна о постојећој власничкој 

структури у мјери у којој неће бити угрожен 
јавни интерес као ни посебни интереси 
контакт подручја и обухвата у цјелини уз 
задовољење важећих прописа, норматива и 
стандарда у области планирања и уређења 
простора  

- Планским рјешењем утврдити 
намјену земљишта на експлоатационом 
пољу по завршеној експлоатацији 
првобитној или другој планској намјени као 
и потребне услове за њено провођење 

- Носилац израде обавезан је 
обезбједити усаглашеност Плана у току 
његове израде са документима просторног 
уређења ширег подручја, односно да је у 
сагласности са важећим документима 
просторног уређења најближег предходног 
нивоа. 
 

Члан 5. 
Преднацрт Плана израдиће се у року 

од 60 дана од закључења уговора о изради 
Плана.    

Приједлог Плана утврдиће носилац 
припреме Плана и Градоначелник након 
одржавања јавне расправе која се мора 
одржати у року од 30 дана од дана 
затварања јавног увида  из чланом 48. став 
(5) Закона о уређењу простора и грађењу 
(Службени гласник Републике Српске број 
40/13). Приједлог Плана утврдиће се у 
складу са закључцима са јавне расправе у 
року од 30 дана од одржавања јавне 
расправе. 

Члан 6. 
               Садржај Плана начелно је одређен 
чланом 35.Закона о уређењу простора и 
грађењу (Службени гласник Републике 
Српске број 40/13), а детаљније одредбама 
Правилника о начуну израде, садржају и 
формирању докумената просторног 
уређења од чл. 144. до члана 154. 
(Службени гласник Републике Српске број 
69/13).      

Члан 7. 
На приједлог носиоца припреме 

Плана, Скупштина града утврђује нацрт 
Плана, мјесто, вријеме и начин његовог 
излагања на јавни увид. 

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни 

увид у трајању од 30 дана, у просторијама 
носиоца припреме Плана, носиоца израде 
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Плана и просторијама мјесних заједница у 
склопу регионалне канцеларије Љубија.  
 

О мјесту, времену и начину излагања 
Нацрта Плана на јавни увид, јавност и 
власници непокретности на подручју за које 
се доноси План  биће обавијештена огласом, 
објављеним у два средства јавног 
информисања два пута, с тим да ће се прва 
обавијест објавити осам дана прије почетка 
јавног увида, а друга 15 дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид. 

  
Носилац израде Плана обавезан је 

да размотри све примједбе, приједлоге и 
мишљења који су достављени током јавног 
увида и да прије утврђивања приједлога 
Плана о њима заузме свој став који у писаној 
форми доставља носиоцу припреме Плана и 
лицима која су доставила своје приједлоге, 
примједбе и мишљења. 
 

Став носиоца израде Плана о 
примједбама, приједлозима и мишљењима 
разматра се на јавној расправи која ће се 
заказати и одржати у саставу утврђеном у 
одредбама чланом 48. ставови (4), (5) и (6) 
Закона о уређењу простора и грађењу. 
(Службени гласник Републике Српске број 
40/13) 

 
У складу са закључцима утврђеним 

на јавној расправи, носилац припреме 
Плана и Градоначелник утврдиће приједлог 
Плана, и доставити Скупштини града на 
усвајање.    

Члан 8. 
Средства за израду Плана и 

трошкове у поступку његовог доношења 
обезбједиће Рудници жељезне руде 
„Љубија“ а.д. Приједор.    
 

Члан 9. 
Носилац припреме Плана је 

Одјељење за просторно уређење Градске 
управе Града Приједор. 

 
Носилац израде Плана биће одређен 

на приједлог инвеститора који је обавезан 
Носиоцу припреме из става 1. овог члана 
доставити доказ о избору носиоца израде 
Плана у складу са прописима о јавним 
набавкама.  
 

Члан 10. 
Заједничким рјешењем Скупштине 

града Приједора и општине Оштра Лука 
именоваће се савјет за израду Плана, у 
складу са чланом 43. Закона о уређењу 
простора и грађењу.  

 
Члан 11. 

Инвеститор ће доставити Носиоцу 
припреме елаборат Плана у довољном броју 
примјерака обрађен у складу са Законом о 
уређењу простора и грађењу, Правилником 
о начуну израде, садржају и формирању 
докумената просторног уређења и 
Правилником о садржају, носиоцима 
просторно-информационог система и 
методологији прикупљања и обраде 
података („Сл. гласник Републике Српске“ 
бр. 93/13“). 

Члан 12. 
Носилац припреме Плана одредиће 

органе и правна лица од којих је у току 
израде Плана потребно прибавити 
мишљење на приједлоге планских рјешења 
зависно од постојећег стања и планиране 
намјене простора и објеката у обухватау 
Плана, при чему се се обавезно прибавља 
мишљење органа и правних лица у чијем 
дјелокругу су: 

- снабдјевање водом и одводња 
отпадних вода 

- снабдјевање електричном 
енергијом  

- снабдјевање топлотном и 
расхладном енергијом 

- телекомуникациони и поштански 
саобраћај 

- управљање јавним путевима у 
насељу и изван насеља 

- заштита културно-историјског и 
природног наслијеђа 

- противпожарна заштита  
- управљање комуналним 

отпадом 
- заштита животне средине 
- управљање пољопривредним 

земљиштем и  
- сеизмолошка дјелатност  

 
Члан 13. 

Све стручне, административне и 
друге послове у вези доношења Плана, 
обавиће Одјељење за просторно уређење. 
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Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“, а примјењиваће се након 
ступања на снагу Одлуке о приступању 
изради Регулационог плана Рудника 
жељезне руде РЖР „Љубија“ – Централна 
рудишта на територији Града Приједора и 
општине Оштра Лука, коју доноси 
Скупштина општине Оштра Лука. 

   
 
Број:01-022-9/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014. год.    Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
11. 

На основу члана 72. став 2 Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), члана 114. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/09) и члана 18. 
Статута Града Приједора – пречишћени текст 
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
2/13 и 6/13), Скупштина Града Приједора,  
на XIV сједници одржаној 19.02.2014. године 
донијела је 

 
О Д Л У К У 

о именовању мртвозорника у 2014. години 
 
I 

Овом Одлуком именују се доктори 
медицине за утврђивање времена и узрока 
смрти лица умрлих ван здравствених 
установа на подручју Града Приједора у 
2014. години.  

II 
За утврђивање узрока смрти која је 
наступила насилним или природним путем  
именују се слиједећи доктори: 

1. Балабан Др. Николина, 
2. Кецман Др. Душица, 
3. Росић Др. Младенко. 
 

За утврђивање узрока смрти која је 
наступила природним путем именују се 
слиједећи доктори: 

1. Пралица Др. Драган, 
2. Ахмић Др. Земира, 
3. Мутић-Бабић Др. Ђурђица, 
4. Ђерић Др. Дијана, 

5. Здјелар Др. Слободанка, 
6. Руднички-Кондић Др. Јелена, 
7. Пејовић Др. Оливера, 
8. Рајлић-Вукота Др. Далиборка, 
9. Сенић Др. Драгиња, 
10. Ђаковић Др. Елвира, 
11. Грбић Др. Мирко, 
12. Јаворић Др. Сњежана, 
13. Видаковић Др. Весна, 
14. Ковачевић Др. Сања, 
15. Петош Др. Данијела, 
16. Бошкан Др. Жељка, 
17. Тодоровић-Грбић Др. Данијела, 
18. Кецман-Продан Др. Сања, 
19. Максимовић Др. Веселка, 
20. Шкерић Др. Златко, 
21. Галић Др. Бранкица, 
22. Добрић Др. Дарко, 
23. Бандука Др. Тијана, 
24. Ђуђић Др. Дамир, 
25. Пекез Др. Сњежана, 
26. Галић Др. Васна, 
27. Мутић Др. Мирон, 
28. Ивковић Др. Зоран, 
29. Бањац Др. Николина, 
30. Праштало Др. Олгица, 
31. Пилиповић-Миловановић Др. 

Наташа, 
32. Латиновић Др. Весна, 
33. Матијаш-Зубер Др. Бојана, 
34. Грбић Др. Дарио. 

 
III 

Обавезују се именовани мртвозорници из 
тачке 2. да у складу са Законом о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/09), 
Правилником о поступку утврђивања смрти 
лица („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 65/10) и правилима и 
кодексом медицинске струке, врше 
утврђивање времена и узрока смрти за лица 
умрла ван здравствених установа на 
подручју Града Приједора. 
 

IV 
Именованим мртвозорницима припада 
накнада за извршену услугу мртвозорства, а 
у складу са чланом 114. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 106/09) и Одлуком 
о накнадама докторима мртвозорницима за 
преглед умрлих лица, коју је донио 
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Градоначелник Града Приједора број 02-40-
52/12 од 19.01.2012. године. 
 

V 
Накнаду за преглед умрлих лица обрачунава 
Одјељење за друштвене дјелатности, на 
основу евиденција о извршеним 
прегледима које доставља и овјерава Дом 
здравља Приједор.  
 

VI 
Накнада лицима из тачке 5. ове Одлуке 
исплатиће се из планираних средстава 
Буџета Града Приједора, а дефинисаће се 
Уговором о извршењу услуга утврђивања и 
узорака смрти за лица умрла ван 
здравствене установе између Града 
Приједора (наручилац услуга) и доктора 
мртвозорника (давалац услуга). 
 

VII 
 Доношењем ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о именовању мртвозорника у 2013. 
години број: 01-022-23/13 од 13.03.2013. 
године. 
 

VIII 
Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику Града Приједора“. 
 
 
 
Број: 01- 022-10/14              ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.  Сеад Јакуповић,с.р. 
 

12. 
На основу  члана 18. Статута града 

Приједора – пречишћени текст („Службени 
гласник града Приједора“ број: 2/13 и 6/13) 
и члана 140. Пословника Скупштине Града 
Приједора -пречишћени текст („Службени 
гласник Града Приједора“, бр.2/13), а у вези 
са чланом 21. став 2. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 124/11), Скупштина 
Града Приједора, је на XIV сједници 
одржаној 19.02.2014.године, донијела  
 

О Д Л У К У  
о усвајању Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2014.годину 
 

Члан 1. 
Усваја се Програм заједничке 

комуналне потрошње  за 2014.годину. 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове Одлуке је Програм 

заједничке комуналне потрошње за 2014. 
годину. 

Члан 3. 
 За реализацију ове Одлуке задужује 
се Градска управа Града Приједора- 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине. 

 
Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-11/14         ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.  Сеад Јакуповић, с.р. 
 

  
П   Р  О  Г  Р  А  М   

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА  
2014. ГОДИНУ 

 
Увод 

 Програм заједничке комуналне потрошње доноси се у складу са чл. 21. Закона о 
комуналним дјелатностима („Сл.гласник Републике Српске“, бр.124/11). 
 Поменутом одредбом прописано је да се средства за обављање комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице локалне самоуправе, а на 
основу Програма који доноси скупштина јединице локалне самоуправе. 
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се 
по основу прихода остварених из комуналне накнаде, дијела накнаде за кориштење добара од 
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општег интереса, дијела прихода од пореза на непокретности и дијела накнада за дате 
концесије. 
 Програм заједничке комуналне потрошње садржи обим и квалитет одржавања и 
обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке 
комуналне потрошње, висину потребних средстава за реализацију Програма и распоред 
средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно. 
 
Дјелатности заједничке комуналне потрошње, које се по овом Програму, а у складу са Законом о 
комуналним дјелатностима, финансирају из буџета су: 

- Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља Козарац, Омарска и 
Љубија;  

- Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина; 
- Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина; 
- Одржавање гробаља; 
- Дјелатност зоохигијене – Азил за псе 
- Ванредни послови 

 
Радови по напријед наведеним дјелатностима заједничке комуналне потрошње обухватају: 
 

 Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља обухвата: 
ручно и машинско чишћење јавних површина, прање јавних површина, стругање корова и 
наслага уз ивичњаке, одвоз прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, скупљање смећа и 
истресање корпи, чишћење сливника, ванредно прање и чишћење. 
 

 Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина 
обухвата: ручно и машинско кошење паркова, дрвореда и других јавних зелених површина, 
уређење травњака, дрвећа, грмља, живих ограда, сезонског цвијећа и  ружичњака, набавка 
нових и поправка старих клупа и корпи и слично. 
 

 Одржавање гобаља обухвата: ручно и машинско кошење, скупљање папира и 
других отпадака, одвоз отпада, чишћење и прање комеморативног трга, уништавање корова са 
стаза, чишћење одводних ригола, изграбљавање и купљење листа, сасијецање дивљег растиња, 
довоз питке воде цистерном, сјеча старих и дотрјалих стабала. 
 

 Азил за псе обухвата: хватање и збрињавање паса и штенади, превожење и 
смјештај у азилу, набавка хране за псе, еутаназија, уклањање лешева, рад ветеринара, техничара 
и хигијеничара, набавка горива и осталих потрошних средстава. 
 

 Ванредни послови који нису предвиђени Програмом заједничке комуналне 
потрошње (реконструкција сливника, чишћенје мањих депонија смећа са јавних површина, 
уређење дјечјих игралишта, радови који се у току године могу јавити због непредвиђених 
околности, елементарних непогода и др. 
 
Буџетом Града Приједора за 2014. Годину („Сл.гласник града Приједора“ бр: 15/13 ), планирана 
су средства за заједничку комуналну потрошњу у износу од  900.000,00 КМ и то: 
- одржавање чистоће у граду и приградским насељима  390.880,64 КМ 
- одржавање градског зеленила     216.661,71 КМ 
- одржавање градских гробаља       84.457,65 КМ 
- азил за псе        108.000,00 КМ 
- ванредни послови       100.000,00 КМ  
 
 Начин распоређивања средстава планираних за заједничку комуналну потрошњу вршиће 
се у складу са усвојеним Програмом заједничке комуналне потрошње за 2014.годину. 
 



 

Страна  21         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Број: 1/14__ 

 

А)  ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
     И ПРИГРАДСКИМ НАЕЉИМА ЉУБИЈА, КОЗАРАЦ И ОМАРСКА 
 

      ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
 

1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ 
        

       а) Ручно чишћење сваки дан -  
_________________________________________________________________________ 
 Р/Б   У  Л  И  Ц  А                       ЈЕД.            КОЛИЧИНА    ЦИЈЕНА       УКУПНО                                                                                                                                                          
                                                               МЈЕРЕ                                   по ј.м. 
_________________________________________________________________________ 
 
1.  Краља Петра I Ослободиоца         13.000                   0,018                234,00 
2.  Академика Јована Рашковића                    2.220                   0,018                  39,96 
3.   Николе Пашића                             м2           1.638                   0,018                  29,48 
4.   Трг испред СО-е                                            1.100                   0,018                  19,80 
5.   Милоша Обеновића                                    1.638                   0,018                  29,48 
6.   Вожда Карађорђа            1.197            0,018           21,55 
7.   Бранислава Нушића                       1.510            0,018           27,18 
8.   Велики повожњак            1.260            0,018           22,68 
_______________________________________________________________________ 
      У К У П Н О:                                                   23.563                                             424,13 
________________________________________________________________________ 
 
 - Мјесечни износ    424,13 x 25   =            10.603,25 
 - Годишњи износ          10.603,25 x 10  =             106.032,50 КМ 
 
б) Ручно чишћење сваки други дан - (3 пута седмично) 
 
1.    Краља Александра                                             2.680                0,018               48,24 
2.    Петра Петровића  Његоша         м2                 1.760                0,018               31,68 
3.   Вука Караџића                                                      2.560                0,018               46,08 
УКУПНО:                                                               ____  7.000                                      126,00 
            - Седмични износ                                               126,00    x     3       =           378,00 
            - Мјесечни износ                                               378,00    x     4       =         1.512,00 
            - ГОДИШЊЕ:                                               1.512,00    x   10       =            15.128,00 КМ 
 
  ц) Ручно чишћење два пута седмично -  
 
  1. Ослободиоца Приједора         425                   0,018              7,23 
  2. Солунска + Таxи                                                       920                   0,018            15,64 
  3. Козарска до " АТП "                    м2                    3.200                   0,018            54,40 
  4. Саве Ковачеића                                                    1.302                   0,018            22,14 
  5. Мајора Милана Тепића                                     1.035                   0,018             17,60 
  6. Пећани         3.820                   0,018            64,94 
  7. Жарка Згоњанина            1.800                   0,018            30,60 
  8. Проте Матеје Ненадовића                                 1.560                  0,018             26,52 
  9. Рaдничка                                                                    880                  0,018             14,96 
10. Светосавска                                                            2.310                  0,018             39,27 
11. Милоша Обилића                                                    775                  0,018              13,17  
У К У П Н О:                                                           18.027                ____                      324,49 
                                                                                         324,49        x    2      =              648,98 
           -Мјесечно                                                          648,98        x    4       =           2.595,92 
           -ГОДИШЊЕ                                                     2.595,92        x  10      =         25.959,20 КМ                                                           
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д) Ручно чишћење један пута седмично  
 
1.  П.М.Ненадовића   м2  1.560  0,018  28,08 
2.  Мост на Сани    м2    400  0,018    7,20 
3.  Ускочка     м2    170  0,018    3,06 
4.  Занатска        600  0,018  10,80 
5.  Ибрахима Кахрића                     450  0,018    8,10 
6.  Саве Ковачевића     3.000  0,018  54,00 
7.  Илије Бурсаћа   м2    720  0,018  12,96 
8.  Илије Стојановића                    510  0,018    9,18 
9.  Рудничка (до пруге)    1.975  0,018  35,55 
10.Пећани    м2  3.820  0,018  68,76 
11.Ратка Марушића       200  0,018    3.60 
12.Зграде иза Н.П.       200  0,018    3,60 
13.Зграде М-ови       500  0,018    9,00 
14.Мали подвожњак       180  0,018    3,24 
15.Славка Родића   м2  1.200  0,018  21,60 
16.В.Степе Степановића    4.000  0,018  72,00 
17.Алеја Козарског Одреда  м2  2.400  0,018  43,20 
18.Српских Великана                                      3.080                 0,018                  55,44 
19.29. Новембра        400  0,018    7,20 
                  _____   25.365           _  456,57 
                                           456,57    x   4       =         1.826,28 
                                        1.826,28   x  10      =       18.262,80 
 
е) Чишћење један пут мјесечно и ванредно чишћење 
 
   Шири центар града    м2              25.000               0,022                 550,00 
                   550,00      x      10                         5.500,00 
 
          
 
2.МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ  - 8 мјесеци годишње 
 
а) Машинско чишћење 2 пута седмично 
 
1.  К.П.Првог Ослободиоца                м2              7.240              0,021           152,04 
2.  Јована Рашковића                 м2  1.540  0,021  32,34 
3.  Николе Пашића   м2  1.640  0,021  34,44 
4.  Милоша Обреновића  м2  1.480  0,021  31,08 
5.  Велики Подвожњак               м2  1.200  0,021  25,20 
6.  П.П.Његоша                 м2  1.760  0,021  36,96 
7.  Краља Александра                м2  2.680  0,021  56,28 
8.  В.Стефановића Караџића               м2  2.560  0,021  53,76 
9.  Трг СО-е    м2  1.100  0,021  23,21 
                                                                                  21.200             445,20 
             445,20  x   2 =          820,40 
            820,44    x  4 =       3.561,60 
         3.561,60    x  8 =     28.492,80 
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б) Машинско чишћење један пута седмично 
 
1.  Радничка    м2     880  0,021  18.48 
2.  Српских Великана                м2  3.200  0,021  67,20 
3.  Светосавска                 м2  1.480  0,021  31,08 
4.  Козарска    м2  3.200  0,021  67,20 
5.  Вожда Карађорђа   м2  1.120  0,021  23,52 
6.  Ослободиоца Приједора  м2    800  0,021  16,80 
7.  М.Милана Тепића                м2  1.760  0,021  36,96 
8.  Пећани са заобилазницом               м2  7.480  0,021              157,08 
9.  Милоша Обилића                м2  1.240  0,021  26,04 
10.Жарка Згоњанина                м2  1.800  0,021  37,80 
11.Бранислава Нушића               м2  1.200  0,021  25,20 
12.Солунска + ТАХИ               м2  1.200  0,021  25,20 
13.Рудничка                м2  2.200  0,021  46,20 
14. 29. Новембра               м2    800  0,021  16,80 
                28.260  _____               595,56  
            596,56    x    4 =        2.382,24 
                                                                                         2.382,24    x   8 =      19.057,92 
 
ц) Машинско чишћење 2 пута мјесечно 
 
1.  П.Матеје Ненадовића  м2  1.560  0,021  32,76 
2.  Саве Ковачевића   м2  1.200  0,021  25,20 
3.  Ускочка    м2    680  0,021  14,28 
4.  В.Степе Степановића  м2  4.000  0,021               84,00 
5.  Мост на Сани   м2    800  0,021  16,80 
6.  Милана Врховца   м2  4.000  0,021  84,00 
7.  Алеја Козарског Одреда  м2  3.200  0,021  67,20 
                  15.440               324,24 
                     324,24     x     2 =                     648,48 
                                                                                         648,48     x    8 =      5.187,84 
               
 
3.  Стругање наслага уз ивичњак м  27.662  0,231  6.390,00 
      у току године 
 
 
4.  Стругање корова уз ивичњаке м  15.000  0,532  7.980,00 
      и јавне објекте   
  
5. Одвоз скупљеног отпада са тура                     80  85,091  6.807,28 
јавних површина на  
депонију Курево 10 мјесеци год. 
- 2 туре седмично 
- 8 тура мјесечно        
     
6.  Јесење усисавање листа са сати                 100  85,091  8.509,10 
јавних површина и саобраћајница 
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7. Окупљање смећа и 
    истресање корпи у граду  сати     700     6,70  4,690,00 
    2 мјесеца  ( јануар, децембар) 
    - дневно   14 сати 
 
8. Oдвоз кабастог отпада  тура      50  85,091  4.254,55 
 
                                                
ЧИШЋЕЊЕ У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА:  
ЉУБИЈА,КОЗАРАЦ,ОМАРСКА И Д.ЉУБИЈА 
 
1. Ручно чишћење сваки други дан - 10 мјесеци годишње 
 
а) Љубија     м2  2.700  0,019  51,30 
                                                                         51,13  x   25    =                  1.278,25 
               1.278,25  x   10   =                12.782,50  
                            
б) Омарска    м2                   2.500               0,019                47,50 
                                                                                        47,50   x    25      =               1.187,50 
                                                         1.187,50   x   10      =             11.875,00 
 
ц) Козарац       м2                   2.900              0,019                 55,10 
                     55,10  x     25     =                1.377,50 
                                                        1.377,50   x    10     =             13.775,00 
 
д) Д. Љубија 2 x седмично  м2  2.035  0,019  38,68 
       38,68    x   8 =           309,45 
                                                                                                309,45    x  10 =          3.094,50  
          
2. Машинско чишћење – насеља – 2 пута мјесечно – 8 мјесеци 
 
а)  Љубија    м2  8.000  0,021  168,00 
                   168,00   x   2 = 336,00 
                                                                    336,00   x   8       =         2.688,00 
 
б)  Омарска    м2  7.000  0,021  147,00 
147,00   x   2 =  294,00 
                                                                         294,00   x   8   =         2.352,00 
 
ц)  Козарац    м2  10.000  0,021  210,00 
210,00   x   2 =  420,00 
                                                                        420,00   x   8   =         3.360,00  
 
д) Д.Љубија    м2    6.000    0,021  126,00 
         126,00   х   2   =  252,00 
        252,00   х   8   =           2.016,00 
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 3. Окупљање смећа и истресање 
    корпи (јануар и децембар) 
 - ОМАРСКА                   сати  250     6,70  1.675,00 
 - ЉУБИЈА     сати     250     6,70  1.675,00 
 - КОЗАРАЦ     сати  250     6,70  1.675,00 
                                                                                                                                    5.025,00   
 
4. Усисавање листа   сати   30  85,091  2.552,73 
    Козарац, Љубија  
 
 
5. Одвоз прикупљеног отпада тура                    33  85,091  2.808,00 
     (Омарска,Козарац,Љубија)                          
 
                                                                  
Б)   ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА 
     НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 
 
1. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  - ГРАД- 
 
а) Прање јавних површина  1   x седмично -  7 мјесеци 
 
1. Краља Петра П. Ослободиоца м2    9.765  0,017  166,00 
2.  Академика Ј. Рашковића  м2   5.005  0,017   85,09  
3.  Николе Пашића     3.705  0,017   62,98      
4.  Вожда Карадјордја                   3.420  0,017   58,14      
5. Милоша Обреновића     4.290  0,017   72,93      
6.  Трг испред СО-е     1.100  0,017   18,70      
7.   Краља Александра                               7.200  0,017              122,40      
8.   Бранислава Нушића (иза РК.П.)                                  3.960  0,017   67,32     
9.   Петра П. Његоша (без аутоб. 
      станице до Ул.К.Александра)    3.640  0,017   61,88        
10.  Вука Караџића     5.760  0,017   97,92 
11. Велики подвожњак    3.000  0,017   51,00 
12. Радничка    м2  2.000  0,017   34,00 
13. Српских Великана                м2  3.000  0,017   51,00 
14. Светосавска   м2  3.890  0,017   66,13   
                                                                                                 59.735             1.015,49                                  
               1.015,45     x      4    =         4.061,96 
                                                        4.061,96      x      7    =             28.433,72 
 
б) Прање јавних површина 2 пута мјесечно - 7 мјесеци 
 
1.  Саве Ковачевића   м2  3.000  0,017  51,00 
2.  Ратка Марушића   м2    700  0,017  11,90 
3.  Ослободиоца Приједира  м2  2.900  0,017  49,30 
4.  М.М.Тепића   м2  3.200  0,017  54,40 
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5.  Солунска + Тахи   м2  4.000  0,017  68,00 
6.  Козарска    м2  8.400  0,017             142,80 
7.  Ускочка    м2     700  0,017  11,90 
8.  Пећани са заобилазницом  м2  9.000  0,017              153,00 
9.  Милоша Обилића   м2  3.000  0,017  51,00 
10.Жарка Згоњанина   м2  4.000  0,017  68,00 
11.29. Новембра   м2  1.600  0,017  27,20 
12.Славка Родића   м2  7.200  0,017             122,40 
13.Мост на Сани   м2  1.200  0,017  20,40 
                                                                                  48.900                                      831,30 
                831,30    x       2              1.662,60 
                   1.662,60    x       7                        11.638,20 
ц)  Ванредно прање јавних површина   
 
Прање ће се вршити у улицама            
за које се да налог од стране  
Инвеститора, а у износу укупном  
на годишњем нивоу од:    м2         200.000  0,017           3.400,00 
              
2. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉИМА- 
 1 x мјесечно – 6 мјесеци 
 
1.     Љубија    м2  10.000  0,032      320,00 
                                         300,00   x   6                =           1.920,00 
 
2.     Омарска    м2   9.000   0,032            288,00 
                                                        270,00   x  6                 =           1.728,00 
 
3.     Козарац    м2  12.000  0,032      384,00 
                                                                   360,00    x  6                 =         2.304,00 
 
4.    Д. Љубија    м2  8.000  0,032  256,00 
        256,00   х  6                 = 1.536,00 
                                                                    
3.  ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА  
 
а)Чишћење сливника  у граду  2   x годишње  
(прољеће - јесен)ручно са 
 утоваром и одвозом наноса  ком      250      26,00  6.500,00 
                                                   6.500,00    x    2              13.000,00  
 
б) Чишћење сливника у насељима 2 пута годишње 
 
1.       Љубија                        ком.           30  26,00     780,00 
2.      Омарска                     ком.           30  26,00     780,00 
3.      Козарац                      ком.          30  26,00     780,00 

                                                                                                                                               2.340,00 
 
                                 390.880,64 
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 ОДРЖАВАЊE  ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА 
 
 
I    Т Р А В Њ А Ц И 
 
 
______________________________________________________________________________ 
  Р/Б            ФАЗА РАДА   -                           ЈЕДИНИЦА           КОЛИЧИНА     ЦИЈЕНА           УКУПНО 
     -ОПЕРАЦИЈА                                   МЈЕРЕ          ____________     по ј.м______________ 
 
 
1.КОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 
а).  Машинско кошење тавњака у граду м2               508.570 0,106  53.908,42 
     и приградским насељима са свим 
     припадајућим радовима 
 
б) Ручно кошење травњака и косина са м2      120.000 0,17  20.400,00 
    свим припадајућим радовима у граду 
    и приградским насељима (Омарска,Љубија)       
     
                                                                                      74.308,42 КМ 
 2. УРЕЂЕЊЕ ТРАВЊАКА   
                                  
а) Обнова уништених травњака 
    (А.Јована Рашковића, Краља 
     Петра И Ослободиоца, парк 
     М.Стојановића)     м2               1.000,00   4,786  4.786,00 
 
б) Радови на подизању нових травњака 
    са припадајућим радовима                  м2                 300,00         11,17  3.351,00 
   (постављање готовог буса) 
 
3. Стругање корова са стаза утоваром и 
    одвозом (парк Пећани, Руднички парк)   м2       1.200,00 3,191  3.829,20 
 
4. Прво прољетно грабљење свих зелених 
    површина са утоваром и одвозом                 м2         80.000         0,074  5.920,00 
 
5. Купљење папира и истресање корпи сати           1.500    6,70             10.050,00 
    са свих зелених површина 
    - 6 сати дневно 10 мјес. годишње     
 
6. Употреба трактора у току цијеле                сати  60 38,291  2.297,46 
године за одвоз ситног и крупног  
отпада са свих зелених површина 
 
7.  Санирање парковских стаза   м2  100  29,00  2.900,00 
 
8. Довоз хумуса запопуну депресија 
На зеленим површинама   м3  1.000    4,50  4.500,00 
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9.  Сасијецање дивљег растиња 
Берек, Рашковац, Пухарска   м2    68.000         0,19 12.920,00 
 
10.  Третирање корова тоталним  
        Хербицидом    м2              3.000          1,20 3.600,00 
           
            54.153,66 КМ 
3.   Д  Р  В  Е  Ћ  Е 
 
1.  Детаљно орезивање дрвећа у  
     дрворедима са утовароми одвозом       ком             100             95,727             9.572,70 
 
2. Садња парковског дрвећа са свим припа- 
    дајућим радњама (паркови и дрвореди)                        ком               70            53,182             3.722,74 
 
3. Рушење дотрајалих стабала са одвозом                         ком                 30             159,55          4.786,50 
 
4. Уклањање изданака избоја око стабала                        ком                 400               2,659         1.063,60 
 
5. Јесење грабљење, сакупљање на хрпе, утовар 
    и одвоз отпалог листа                       м2             150.000        0,074           11.100,00 
 
6. Употреба корпе за орезивање дрвећа                            сати                  50           100,00           5.000,00 
 
7.  Дјелимично орезивање стабала       ком   200      25,00            5.000,00 
    (уклањање појединих грана, подизање крошње) 
 
                  40.245,54 КМ 
4.    Г  Р  М  Љ  Е   И  Ж И В Е   О Г Р А Д Е 
 
1. Окопавање парковског грмља са 
    плијевљeњем                              м2                 1.500           0,85             1.275,00 
 
2. Орезивање паркоског рмља                 м2                  1.500         2,064            3.096,00 
 
3. Садња добро формираних садница грмља  
    са свим припадајућим радњама 
  - Бјелогорично                                           ком                     50              15,955          797,75 
  - Зимзелено                 ком                     50              15,955          797,55   
  - Црногорично                                            ком.                    50              15,955           797,55 
 
4. Изграбљаваје папира и других отпадака из 
    грмља са утоваром и одвозом                                        м2                  1.500          0,085               127,50 
 
5.Орезивање живе ограде                                                   м2                      700         1,276               893,20 
 
6.Окопавање живе ограде                                                   м2                       700          0,805               563,50 
________________________________________________________________________________ 
                                          8.348,05 КМ 
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______________________________________________________________________________ 
  Р/Б            ФАЗА РАДА   -                      ЈЕДИНИЦА     КОЛИЧИНА     ЦИЈЕНА         УКУПНО 
        -ОПЕРАЦИЈА                         МЈЕРЕ       по ј.мј. __________ 
 
5.   СЕЗОНСКО ЦВИЈЕЋЕ 
 
1.  Садња сезонског љетног цвијећа са свим 
     потребним радовима  25 - 30 ком/м2                   м2               300             42,545          12.763,50 
    са насељима (Омарска, Љубија) 
2.  Залијевање, заштита и прихрањивање 
     сезонског цвијећа           тура                20               85,09            1.701,80 
 
3.  Вађење сезонског цвијећа, припрема 
     гедица за садњу              м 2                600               0,85              510,00 
 
4.  Садња сезонског цвијећа зимско- 
     прољетно са свим припадајућим радовима        м2                300            42,545          12.763,50 
 
5. Окопавање и плијевљење сезонског цвијећа      м2                3.000              0,85            2.550,00 
 
6. Земља за жардињере                                                литар           1.000             0,638               638,00 
 
               30.926,80 КМ 
 
   6.  Р  У  Ж  И  Ч  Н  Ј  А  Ц  И 
 
1.   Прољетно одгртање ружа               м2                 150            1,276             191,40 
 
2.   Попуна постојећих ружичњака                               ком                 100            6,381             631,10 
 
3.  Прихрана ружа              ком       300           1,064      319,20 
 
4.  Орезивање ружа              ком       300           0,638     191,40 
 
5.  Заштита ружа              ком                  300           1,064     319,20 
 
               1.659,30 КМ 
 
7.    К Л У П Е   И    К О Р П Е 
 
1.       Оправка парковских клупа (замјена 
          штафли и фарбање)    ком                 50              31,909     1.595,45 
 
2.        Прављење и набавка нових клупа  ком                 20              85,09       1.701,80 
 
3.        Набавка парковских корпи                           ком                 50             74,454     3.722,70 
 
______________________________________________________________________________ 
                7.019,95 КМ 
 
 
                                                                 216.661,71 КМ                                                       
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    ОДРЖАЊЕ ГОРБАЉА У ПРИЈЕДОРУ 
 
 
  1.    ГРОБЉЕ "ПАШИНАЦ" .......................................................... 89.410 м2 
  2.    ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ У "РУДНИЧКОЈ".........................    30.141 м2  
  3.    КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ НА "УРИЈАМА".............................     19.143  м2 
  4.    ПАРТИЗАНСКО ГРОБЉЕ "УРИЈЕ" .....................................    13.991  м2 
  5.    ЈЕВРЕЈСКО .........................................................................     4.100  м2  
                        ____________________________________________________________________ 
 
    У К У П Н О:                                                         169.276   м2 
 
 
______________________________________________________________________________ 
  Р/Б            ФАЗА РАДА   -                             ЈЕДИНИЦА        КОЛИЧИНА         ЦИЈЕНА         УКУПНО 
        -ОПЕРАЦИЈА                         МЈЕРЕ          по ј.мј. __________ 
 
 
1.    Ручно кошење  (март-септембар)    
         на свим гробљима                                          м2                100.000                0,202       20.200,00 
 
2.  Машинско кошење (март-септембар)  м2           35.000           0,106         3.710,00 
 
2.    Скупљање папира и других отпадака 
       са укупних површина гробаља током 
        цијеле године                                                  сати                      800                 6,70           5.360,00 
 
3.    Кориштење ТАМ-а 2 т на пословима 
       одржавања гробаља             х                      220              42,546           9.360,12 
 
4.   Чишћење и прање комеморативног 
      трга источне и западне алеје 2 x мј. 
      осим (децембра, јануара,фебруара и марта    м2             14.800              0,106            1.568,80 
 
5.   Уништавање корова са парковских 
      стаза (утовар и одвоз)                                            м2                   800               3,935            3.148,00 
 
6.   Чишћење одводних ригола 1 x мјесечно 
      током цијеле године          м2               600 x 8             0,404           1.932,20 
 
 
7.    Стругање наслага уз ивичњак на 
        паркиралишту                                                         м2                   500               0,479              239,50 
   
 
8.    Одвоз смећа контејнерима                                тура                   80              129,76         10.380,80 
 
9.    Грабљење и купљење листа                                 м2                 40.000            0,074          2.960,00 
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__________________________________________________________________________________ 
  Р/Б            ФАЗА РАДА   -                                    ЈЕДИНИЦА      КОЛИЧИНА     ЦИЈЕНА         УКУПНО 
        -ОПЕРАЦИЈА                              МЈЕРЕ           по ј.мј._______________ 
 
10.     Сасјецање дивљих растиња 2 x годишње 
          у марту и новембру мјесецу                         сати                1.000                6,70            6.700,00  
 
 
11.     Довоз воде цистерном 7 мјесеци 
          4 x мјесечно                                                      тура                     28               80,091          2.382,55 
 
12.     Оправка и фарбање клупа                           ком                      10               21.273             212,73 
 
13.     Довоз ризле з насипање стаза 
          и растурање                                                       м3                      35                37.227          1.302,95 
 
14.    Рушење старих поломљених стабала                                            
           са и без употребом корпе               15.000,00 КМ 
 
                                                             
                                                                                    84.457,65 
 
 
 
 
РАД  СЛУЖБЕ „АЗИЛ ЗА ПСЕ“ 
 
 

1. Хватање паса     ком  9,36 
2. Хватање паса стрелицом  ком              32,74 
3. Хватање штенади   ком  3,51 
4. Храна за псе    кг  1,30      
5. Храна за штенад   кг  1,75  
6. Еутаназија    ком              17,55 
7. Уклањање лешева   ком  5,00     
8. Рад ветеринара   сат             10,53 
9. Рад техничара    сат               4,56 
10. Рад хигијеничара   сат  4,56 
11. Гориво     паушал          995,00 
12. Потрошна средства 

 
 1 мјесец            9.000,00  

 
9.000,00   х 12 мјесеци     108.000,00    

 
 
НАПОМЕНА:мјесечни износ за  рад службе „Азил за псе“ је рађен на основу података  за 2013. 
годину, а који се односе на ставке наведене у ситуацијама за претходну годину.  
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЧИСТОЋА, ЗЕЛЕНИЛО,  ГРОБЉА,  
АЗИЛ ЗА ПСЕ И ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ 

 
 
1. Одржавање чистоће у граду и приградским насељима 
 ( ручно и машинско чишћење улица, прање улица, 
  чишћење сливника, одвоз кабастог отпада,  идр.)...................................390.880,64 КМ  
 
2.  Одржавање градског зеленила..................................................................216.661,71 КМ 
 
3.  Одржавање градских гробаља.....................................................................84.457,65 КМ 
 
4.  „Азил за псе“.................................................................................................108.000,00 КМ 
 
5. Ванредни послови по налогу инвеститора а који 
    нису предвиђени Програмом ЗКП..............................................................100.000,00 КМ 
 
 
УКУПНО:                                                                                      900.000,00 КМ 
 
 
13. 

На  основу  члана 18. Статута града 
Приједора –пречишћен текст ( „ Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13 и 6/13 ) 
и члана 140. Пословника Скупштине Града  
Приједора - пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), а у 
вези са чланом 195. став 3. Закона о водама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
50/06) Скупштина Града Приједора  на  XIV 
сједници одржаној 19.02.2014.године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма кориштења прихода 
остварених по основу водних накнада  за   

2014.годину 
 

Члан  1. 
     Усваја се Програм кориштења прихода 
остварених по основу водних накнада  за 
2014.годину. 
 

Члан 2. 
     Саставни дио ове Одлуке је Програм 
кориштења прихода остварених по основу 
водних накнада за 2014.годину 
 

Члан 3. 
     За реализацију ове Одлуке  задужује се 
Градска управа Града Приједора - Одјељење 
за стамбено комуналне послове и заштиту 
животне средине. 

 
Члан 4. 

     Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Брoj: 01-022-12/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                   СКУПШТИНЕ  ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.   Сеад  Јакуповић,с.р.    
                                                                                                                                                         

П Р О Г Р А М 
     кориштења  прихода остварених по 

основу водних накнада  за 2014. годину 
 

1. Увод 

У складу са чланом 194.Закона о 
водама („Сл. гласник Републике Српске“,  
број: 50/06 од 31.05.2006.године) и Закона о 
измјенама и допунама закона о водама („Сл. 
гласник Републике Српске“,  број: 121/12 од 
25.12.2012.године) Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
за сваки обласни ријечни слив прати водне 
накнаде из члана 189. и приходе 
прикупљене по основу закупа јавног водног 
добра, а надлежни орган исте распоређује 
на следећи начин: 
-70 % на рачун посебне намјене за воде, 
-30 % на рачун посебне намјене буџету 
јединице локалне заједнице. 
Накнаде под тачком в, 1), 2) и 3) став 1.члана 
189 распоређују се : 
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-55 % на рачун посебне намјене за воде 
-15 % на рачун посебне намјене за заштиту 
животне средине Републике Српске, 
-30 % на рачун посебне намјене буџету 
јединице локалне заједнице. 
 
Наведене накнаде се могу користит за : 
-  израду привремених планова управљања 
водама, 
-  спровођења праћења стања воде, 
-  успостављање рада информационог 
система, 
-  одржавање објеката у власништву РС, 
јединица локалне заједнице или трећих  
   лица  ако су од  општег интереса, 
спровођење интервентних активности у 
сектору  
    вода   на просторима Републике, 
-  трошкови рада функционисања јавних 
предузећа  за воде, 
-  развоју сектора кроз финансирање 
изградње водних објеката и  
    система, побољшање техничких, 
материјалних, кадровских и других 
капацитета. 
 

2. Извори финансирања 

Извори финансирања су средства 
прикупљена по основу закупа јавног водног 
добра у складу са чланом 194. и водних 
накнада  у складу са чланом 189. Закона о 
водама („Службени гласник Републике 
Српске“,  број:50/06 од 31.05.2006.године) и 
Закона о измјенама и допунама закона о 
водама („Сл. гласник Републике Српске“,  
број: 121/12 од 25.12.2012.године)  
распоређују се у износу од 30 % на рачун 
посебне намјене у буџету јединице локалне 
заједнице.           
              

3. Планирана средства 

Планирана средства  у 2014.години 
су:..............................................230.000,00 КМ. 
Број потрошачке јединице: 00740172 
 

4. Програм кориштења средстава 

Програм би реализовало Одјељење за 
стамбено комуналне послове а релизација 
програма почела би у  2014.године и трајала 
би током цијеле године у зависности од 
динамике пристизања средстава у Буџету.  

5. Трошкови Програма 

Одјељење је приједлог   Програма о 
кориштењу прихода остварених по основу 
водних накнада  за 2014.годину  доставило  
Градоначелнику на увид, како би исти био 
усвојен на Скупштини.  
 
ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА:         230.000,00   КМ 

  
Приједлог трошења средстава  
водопривредних накнада која су уговорена  
или ће бит уговорена у 2014.години: 
5.1.Препројектовање-израда“Инвестиционо-
техничке документације-Главни изведбени 
пројекат“  за финансирање изградње водних 
објеката.....................................130.000,00 КМ 
 
5.2. Финансирање одржавања путних 
објеката у зони протицања ријеке Сане и 
Гомјенице  од општег интереса у власништву 
града Приједор………………......…100.000,00 КМ  
 
Образложење  трошења средстава: 
 
Средства из ставке 5.1. ће се реализовати за 
израду “Инвестиционо-техничке  
документације-Главних изведбених 
пројеката снабдијевања питком водом , 
одводња и пречишћавање отпадних вода на 
подручју града Приједор који се 
финансирају у оквиру средстава Европске 
Инвестиционе Банке и то: 
 

 5.1.1.Препројектовање“Инвестиционо-
техничке документације-Главни изведбени 
пројекат  изградње  канализационог система 
и студија процјене утицаја на животну 
средину Гомјенице  подручја града 
Приједор“ 
 

 5.1.2.Препројектовање:“Инвестиционо-
техничке документације-Главни изведбени 
пројекат примарне мреже изградње  
водоводног  система Томашичка језера”. 
 

5.1.3.Пројектовање:“Инвестиционо-техничке 
документације-Главни изведбени пројекат 
секундарне мреже изградње  водоводног 
система Томашичка језера” 
 

Ставка 5.2. ће финансирати следеће радове: 
 

5.2.1.Израда пропуста који проузрокују 
оштећења путних праваца у периоду 
великих количина површинских вода, 
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5.2.2.Санација потпорних зидова на путним 
правцима који су оштећени услед великог 
нивоа површинских и подземних вода, 
 

5.2.3.Изградња и санација мостова  ради 
заштите   путних праваца у вријеме великих 
количина површинских вода, 
5.2.4.Ископ путних јарака са лијеве и десне 
стране пута ради заштите   путних   правца у 
вријеме великих количина површинских 
вода, 
 

5.2.5.Уклањање ниског шибља, коријења и 
траве са банкина и јарака дуж пута ради 
заштите   путних правца у вријеме великих 
количина површинских вода, 
 

5.2.6.Санација путне мреже. 
 
14. 

На  основу  члана 18. Статута града 
Приједора –пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13 и 6/13 ) 
и члана 140. Пословника Скупштине Града  
Приједора - пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), а у 
вези са чланом 89. став 7. Закона о шумама 
(„Службени гласник Републике Српске“ број: 
75/08 и 60/13) Скупштина Града Приједор на  
XIV  сједници одржаној 19.02.2014. године, 
донијела је  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма кориштења прихода 

остварених по основу  накнада за 
кориштење шума и шумског земљишта  за 

2014. годину 
 

Члан  1. 
     Усваја се Програм кориштења прихода 
остварених по основу  накнада за 
кориштење шума и шумског земљишта  за  
2014.годину. 

Члан 2. 
     Саставни дио ове одлуке је Програм 
кориштења прихода остварених по основу  
накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта  за 2014. годину 
 

Члан 3. 
      За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градска управа Града  Приједора – 
Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине. 

 

Члан 4. 
      Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Број: 01-022-13/14                 ПРЕДСЈЕДНИК   
Приједор,                            СКУПШТИНЕ  ГРАДА 
Датум: 19.02.2014. год.    Сеад Јакуповић, с.р. 
 

П Р О Г Р А М 
кориштења прихода остварених по основу  

накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта   за  2014.годину 

 
1. УВОД 

 
На основу члана 89. став 6. Закона о 
измјенама и допунама  закона о шумама 
(„Службени гласник РС“, број:60/13), 
корисник шума и шумског земљишта у 
својини Републике дужан је да плаћа 
надокнаду  за развој неразвијених дијелова 
општине са које потичу продати сортименти 
у износу од 10 % финансијских средстава 
остварених  продајом шумских дрвних 
сортимената, утврђених по цијеновнику,по 
цијенам франко камионски пут.  
У ставу 7.и 8.овог члана надокнада  из става 
6.се уплаћује на рачун јавних прихода 
општине или града, а  користи се за 
изградњу,реконструкцију и одржавање 
инфраструктуре и других објеката на 
руралним подручјима јединице локалне 
самоуправе са које потичу продати 
сортименти а на основу годишњег плана о 
утрошку намјенских средстава који доноси 
надлежни орган јединице локалне 
самоуправе,уз сагласност Министарства 
пољопривреде ,шумарства и водопривреде. 
 

2. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 
Извори финансирања су средства уплаћена 
на рачун јавних прихода града Приједор у 
2014. години, од стране шумског газдинства 
„Приједор“ Приједор, у износу од 10% од 
продатих шумских сортимената у 2014. 
години. 
 

3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

 
Средства за ове намјене су планирана 
буџетом града за 2014. годину, у износу од 
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350.000,00 КМ (број потрошачке јединице 
00740154). 
 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 

 
Програмом ће бити обухваћени неразвијени 
дијелови града Приједор и заштићено 
подручје Националног парка „Козара“ : 
 
На основу Одлуке о утврђивању 
неразвијених дијелова града Приједор бр. 
02-020-3/12 
од 24.12.2012. године, у неразвијене 
дијелове града спадају слиједећа насеља 
која се наслањају на ШГ „ Приједор“: 
 

- Ламовита,    

- Бистрица, 

- Велико Паланчиште, 

- Црна Долина, 

- Горњи Јеловац, 

- Љубија, 

- Г.Равска, 

- Марини, 

- Миска Глава, 

- Волар, 

- Јутрогошта, 

- Драготиња  

- Расавци 

- Томашица 

- Криваја 

- Буснови 

- Марићка 

- Пејићи 

 
Средства у планираном износу за 2014. 
годину, намијењена развоју наведених 
насеља била би утрошена за: 
 
- одржавање путева; 
- одржавање других објеката (заштита 
изворишта питке воде, спречавање ерозија 
од бујичних водотока, спречавање одрона 
земљишта , пошумљавање ерозивних 
земљишта и др). 
 
Програм би реализовало Одјељење за 
стамбено комуналне послове а релизација 
програма почела би у  2014.године и трајала 
би током цијеле године у зависности од 
динамике пристизања средстава у Буџету.                                                  

Програм о кориштењу прихода остварених 
по основу  накнада за кориштење шума и 
шумског земљишта  2014.годину је 
достављен Градоначелнику  на увид, како би 
исти био усвојен на Скупштини.  
 
У Програму је дефинисан приједлог 
трошења средстава остварених по основу  
накнада за кориштење шума и шумског 
земљишта  2014.годину  која су уговорена 
или ће бит уговорена у 2014.години на 
неразвијене дијелове града Приједора са 
којег потиче експлоатација дрвних 
сортимената и на заштићено подручје 
Националног парка „Козара“ : 
 
1.Одржавање путева............. 300.000,00 КМ 
 

 Израда пропуста који проузрокују 

оштећења путних праваца у периоду 

експлоатације дрвних сортимената, 

 Санација потпорних зидова на 

путним правцима који су оштећени 

услед експлоатације дрвних 

сортимената, 

 Изградња и санација мостова  ради 

заштите   путних правца у вријеме 

експлоатације дрвних сортимената, 

 Ископ путних јарака са лијеве и 

десне стране пута ради заштите   

путних правца у вријеме 

експлоатације дрвних сортимената, 

 Уклањање ниског шибља,коријења и 

траве са банкина и јарака дуж пута 

ради заштите   путних правца у 

вријеме експлоатације дрвних 

сортимената 

 Санација путне мреже. 

 

2. Одржавање других објеката (заштита 
изворишта питке воде, спречавање ерозија 
од бујичних водотока, спречавање одрона 
земљишта , пошумљавање ерозивних 
земљишта и др).......................50.000,00 КМ 
 
 
ЗАКЉУЧАК 
 
Програм утрошка средстава прикупљених на 
рачун јавних прихода града Приједор, а 
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насталих од продаје дрвних сортимената у 
шумама ШГ „Приједор“ које су наслоњене 
на напријед наведена насеља, има за циљ 
да се истима помогне у 
одржавању/побољшању инфраструктуре, те 
да се санирају штете настале 
експлоатацијом шуме у непосредној 
близини. 
Све активности на овом програму 
координираће надлежна градска одјељења, 
која ће на 
крају године сачинити извјештај о 
реализацији програма. 
 
15. 

На основу чланова 2. и 7. Закона о 
комуналним таксама („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 4/12), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члaна 18. Статута 
Града Приједора ("Службени гласник Града 
Приједора", број: 2/13, 6/13 ), Скупштина 
Града Приједора, на XIV сједници одржаној 
дана 19.02.2014. године, донијела је 

 
О  Д  Л  У  К  У 

 о измјенама Одлуке о комуналним таксама 
 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о комуналним таксама, са 
Тарифом комуналних такса као саставним 
дијелом Одлуке, („Службени гласник 
општине Приједор“, број: 5/12), у тарифном 
броју 4. иза тачке 8., брише се текст : 
“Комуналне таксе за истицање реклама на 
јавним и другим површинама, утврђене у 
овом тарифном броју, тачке 1-8, односе се 
на сопствено оглашавање, а исте се за 
комерцијално оглашавање увећавају за 
50%.“. 
 У истом тарифном броју, у алинеји 3. 
напомена, иза ријечи „медија“, брише се 
зарез и додаје „и“, иза ријечи „зони“, додаје 
се ријеч „постављања“, а текст „и сврси 
рекламирања (комерцијално или 
оглашавање за сопствене потребе)“, брише 
се. 

Члан 2. 
 У цијелом тексту Одлуке о 
комуналним таксама и Тарифе комуналних 
такса, ријечи „Општина“, „Скупштина 
општине“, „Начелник“, „Административна 

служба општине Приједор“, као и назив 
„Одјељење за стамбено комуналне 
послове“, замјењују се ријечима „Град“, 
„Скупштина Града“, „Градоначелник“, 
„Градска управа“ и „Одјељење за стамбено 
комуналне послове и заштиту ж 
ивотне средине“, у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Града Приједора“. 
 

Члан 4. 
 Овлашћује се Комисија за прописе, 
да утврди пречишћени текст Одлуке о 
комуналним таксама и Тарифа комуналних 
такса, и исти објави у „Службеном гласнику 
Града Приједора“. 
 
Број: 01-022-14/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                             СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 19.02.2014.год.     Јакуповић Сеад, с.р. 
 
16. 
На основу члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 18. Статута 
Града Приједора – пречишћен текст  
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
2/13) Скупштина Града Приједора на XIV 
сједници одржаној дана 19.02. 2014. године, 
донијела је 
 

  Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора  

JУ „Центар за приказивање филмова“ 
Приједор 

 
1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора Центра за приказивање 

филмова  из Приједора, ради истека 

мандата и то : 

1. Ивић Младен, 
  2. Крнета Милан, 
  3. Рађеновић Бранко. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-24/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.   Сеад Јакуповић, с.р. 
 
17. 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана19.02. 2014. 
године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора  ЈУ 

Центар за социјални рад Приједор 
 

1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора  Центра за социјални рад из 

Приједора, ради истека мандата и 

то: 

 
1. Шљокавица Милена 

  2. Јеврић Драгомир 
  3. Кецман Душица 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-25/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:19.02.2014.год.      Сеад Јакуповић, с.р. 
 
18. 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 

текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02.2014. 
године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ 

Дјечији вртић „Радост“ Приједор 
 

1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ из 

Приједора, ради истека мандата и то  

1. Егић Свјетлана 
2. Гајић Бранка 
3. Ђаковић Нада 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-28/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.      Сеад Јакуповић,с.р. 
 
19. 
На основу члана 16. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 68/07 и 109/12), члана 30. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и члана 18. Статута 
Града Приједора – пречишћен текст  
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 
2/13) Скупштина Града Приједора на XIV 
сједници одржаној дана 19.02.2014. године, 
донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора    

Ј.П.Спортска дворана „Младост“   Приједор 
 

1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора Ј.П. Спортске дворане 

„Младост“ из Приједора и то : 

1. Вуковић Владо 
2. Грбић Раденко 
3. Вујић Драшко 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-29/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.       Сеад Јакуповић,с.р. 
 
20. 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02.2014. 
године, донијела је 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 
Јавне установе „Галерија 96“ Приједор 

 
1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора „Галерија 96“ из Приједора, 

ради истека мандата и то : 

1. Амиџић Мирјана 
2. Обрадовић Мира 
3. Решић Аднан 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-23/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић,с.р. 
 
21. 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 

XIV сједници одржаној дана 19.02.2014. 
године, донијела је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора  

Јавне установе „Градска апотека“ Приједор 
 

1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора „Градска апотека“из 

Приједора, ради истека мандата и 

то: 

1. Миљуш Александар 
  2. Брезичанин Драшко 
  3. Вучета Весна 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-27/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:19.02.2014.год.      Сеад Јакуповић,с.р. 
 

22. 
На основу члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02.2014. 
године, донијела је 

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 
Јавне установе Позоришта „Приједор“из 

Приједора 
 

1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора Позоришта „Приједор“из 

Приједора, ради истека мандата и 

то: 

                          1. Шарић Мухидин 
            2. Жељка Марјановић-Балабан 

                          3. Шкорић Вера 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-22/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.      Сеад Јакуповић,с.р. 
 
23. 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV  сједници одржаној дана 19.02.2014. 
године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора 

„Туристичка организација“ Приједор 
 

1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора Туристичке организације  

Приједор, ради истека мандата и то : 

1. Згоњанин Сашка 
2. Грубан Гина 
3. Пихић Алиса 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора". 

 
Број:01-111-30/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.   Сеад Јакуповић,с.р. 
 
24. 

На основу члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 

XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је 
 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 
о разрјешењу чланова Управног одбора  

ЗУ „Дом здравља“  Приједор 
 

 
1. Разрјешавају се чланови Управног 

одбора ЗУ „Дом здравља“ из 

Приједора, ради истека мандата и 

то: 

1. Деспотовић Драгоја 
   2. Стијепић Јанко 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

Града Приједора".  

Број:01-111-26/14              ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014.год.   Сеад Јакуповић,с.р. 
 
25. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  
JУ „Центар за приказивање филмова“ 

Приједор 

 
     1. За чланове Управног одбора JУ „Центар 

за приказивање филмова“ Приједор, 
       именују се: 

 
1. Драгоја Деспотовић 
2. Драгослав Драгић 
3. Аднан Решић 
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           2.  Чланови Управног одбора JУ 
„Центар за приказивање филмова“ Приједор 
именују се на период од четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 

 

Број:01-111-33/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                          СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић,с.р. 
 
26. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  

Центар за социјални рад Приједор 
 

     1. За чланове Управног одбора Центар за 
социјални рад Приједор, именују се: 

 
1. Весна Гаврановић 

2. Горан Вујичић 

3. Тијана Берета Јацишин 

 
           2.  Чланови Управног одбора Центар за 
социјални рад Приједор именују се на 
период од четири (4) године.  

 

      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 

 
Број:01-111-34/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                          СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић,с.р. 
 
27. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  

ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор 
 
      1. За чланове Управног одбора ЈУ 
Дјечији вртић „Радост“ Приједор, 
 именују се: 

 
1. Дијана Шобот, 

2. Славко Топић, 

3. Емина Демировић. 

 
           2.  Чланови Управног одбора ЈУ 
Дјечији вртић „Радост“ Приједор именују се 
на период од четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
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Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 
Број:01-111-37/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                           СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић, с.р. 
 
28. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  

   Ј.П.Спортска дворана „Младост“   Приједор 
 
      1. За чланове Управног одбора 
Ј.П.Спортска дворана „Младост“   Приједор, 
именују се: 

 
1. Љубица Бабић, 

2. Драшко Вујић, 

3. Драшко Рендић. 

 
           2.  Чланови Управног одбора одбора   
Ј.П.Спортска дворана „Младост“   Приједор 
именују се на период од четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 

 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба али се може покренути управни спор 

код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 
Број:01-111-38/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                           СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић,с.р. 
 
29. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  

   „Галерија 96“ Приједор 
 
      1. За чланове Управног одбора 
„Галерија 96“ Приједор, именују се: 

 
1. Мирела Предојевић 

2. Младен Ивић 

3. Рајко Дринић 

 
           2.  Чланови Управног одбора „Галерија 
96“ Приједор именују се на период од 
четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 
Број:01-111-32/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                           СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић,с.р. 
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30. 
На основу члана 12. Закона о 

министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  

   „Градска апотека“ Приједор 
 

      1. За чланове Управног одбора 
„Градска апотека“ Приједор, именују се: 

 
1. Бојана Ћопић, 

2. Брезичанин Драшко, 

3. Хоџић Анита. 

 
           2.  Чланови Управног одбора „Градска 
апотека“ Приједор именују се на период од 
четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 
Број:01-111-36/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                             СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић,с.р. 
 
31. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 

јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  
  Позоришта „Приједор“ из Приједора 

 
      1. За чланове Управног одбора 
Позоришта „Приједор“из Приједора, 
именују се: 

 
1. Вера Шкорић, 

2. Драгана Секулић, 

3. Мухидин Шарић. 

 
           2.  Чланови Управног одбора 
Позоришта „Приједор“из Приједора именују 
се на период од четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 
Број:01-111-31/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                          СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.    Сеад Јакуповић, с.р. 
 
32. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
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18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању чланова Управног одбора  
 „Туристичка организација“ Приједор 

 
      1. За чланове Управног одбора 
„Туристичка организација“ Приједор, 
именују се: 

 
1. Милан Марковић, 

2. Раденко Каралић, 

3. Месуд Трњанин. 

 
           2.  Чланови Управног одбора 
„Туристичка организација“ Приједор 
именују се на период од четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 
Број:01-111-39/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                             СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.      Сеад Јакуповић,с.р. 
 
33. 

На основу члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 41/03), члана 16. Закона о систему 
јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 68/07 и 109/12), 
члана 30. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 
18. Статута Града Приједора – пречишћен 
текст  („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 2/13) Скупштина Града Приједора на 
XIV сједници одржаној дана 19.02. 2014. 
године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању чланова Управног одбора  

ЗУ „Дом здравља“  Приједор 
 

      1. За чланове Управног одбора ЗУ 
„Дом здравља“  Приједор, именују се: 

 
1. Бошко Косић 

2. Нада Рајлић 

3. Славко Будимир 

 
           2.  Чланови Управног одбора ЗУ „Дом 
здравља“  Приједор, именују се на период 
од четири (4) године.  

 
      3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном 
поступку, те против њега није дозвољена 
жалба, али се може покренути управни спор 
код надлежног суда у року од 30 дана од 
дана пријема Рјешења. 
 
Број:01-111-35/14                    ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                             СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум:19.02.2014.год.      Сеад Јакуповић, с.р. 
 
34. 
               На основу члана 125. Закона о 
основном  образовању и васпитању  
(„Службени гласник РС“ број 74/08 и 
104/11), члана 95. Закона о средњем 
образовању и васпитању („Службени 
гласник РС“ број 74/08 и 104/11), члана 7. 
Правилника о избору и раду школског 
одбора („Службени гласник РС“ број 7/09 и 
37/09) и члана 18. Статута Града Приједора - 
пречишћени текст („Службени гласник Града 
Приједора“ број 2/13 и 6/13), Скупштина 
Града Приједор на XIV сједници одржаној 
дана 19.02.2014.  године донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању школских 

одбора основних и средњих школа у 
Приједору 

 
1. У Рјешењу о именовању школских 

одбора основних и средњих школа у        

Приједору, број 01-111-125/13 од 
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03.07.2013. године („Службени 

гласник Града  Приједор“ број 9/13) у 

тачки I подтачка 15. врше се измјене 

те се у школски одбор ЈУ ОШ „Младен 

Стојановић„ Љубија, именује Хоџић 

(Исмета) Алмир из Доње Љубије, 

Смаје Церића бб, ВСС из реда 

јединице локалне самоуправе, умјесто 

Емире Топић. 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику  

Града Приједор“. 

 
 
Број:01-111-41/14               ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор                    СКУПШТИНЕ ГРАДА   
Датум:19.02.2014.год.  Сеад Јакуповић,с.р. 
 
 

 
35. 

На основу члана 18. Статута Града 
Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13 и 6/13 ), 
и члана 145. Пословника Скупштине Града 
Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), 
разматрајући Информацију о броју уписа у 
матичне књиге рођених,вјенчаних и умрлих 
на подручју Града Приједора, Скупштина 
Града Приједора је на XIV сједници 
одржаној дана 19.02.2014. године, донијела  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о броју уписа 

у матичне књиге рођених, вјенчаних 

и умрлих на подручју Града 

Приједора у 2013. години. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 
Број: 01-022-15/14       ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014. год. Сеад Јакуповић,с.р. 
 

36. 
На  основу члана 18. Статута Града  

Приједора  - пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора" , број: 2/13 и 6/13) 
и члана 145. Пословника Скупштине Града  
Приједора – пречишћен текст ("Службени 
гласник Града Приједора“ број: 2/13), 
разматрајући Информацију о реализацији 
Програма кориштења буџетских средстава 
за унапријеђење пољопривредне 
производње у 2013. години, Скупштина 
града Приједора је на XIV сједници одржаној 
дана 19.02.2014.године, донијела:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о реализацији 

Програма кориштења буџетских 

средстава за унапријеђење 

пољопривредне производње у 2013. 

години. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

Града Приједора“. 

 
Број: 01- 022-16/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједор,                          СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.02.2014. год.   Сеад  Јакуповић, с.р. 
 
 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
1. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), и члана 46. Статута града 
Приједор ("Службени гласник града 
Приједор", број: 2/13 и 6/13), 
Градоначелник  Приједора,   доноси 
 

О Д Л У К У 
 

1. Одобрава се исплата новчаних 
средстава у износу од 70.000,00 КМ 
предузећу „Комуналне услуге“ а.д. 
Приједор, на име аванса кроз 
програм заједничка комунална 
потрошња, ради куповине 
обвезница за измирење дуга по 
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основу репрограма из ранијег 
периода . 

 
2. Исплата средстава из тачке 1 ове 

одлуке исплатити из  буџета Града  
Приједор за 2014.годину са ставке, 
412800- Општа комунална 
потрошња, на жиро рачун 
предузећа, број: 5620070000011113, 
отворен код НЛБ Развојне банке, 
ЈИБ: 4400684900008. 

 
3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а о реализацији исте 
стараће се Одјељење за финансије и 
иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику града 
Приједор“.  

 
Број: 02- 40-56/14                 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
      Приједор 
Датум: 23.01.2014.год.        Марко Павић, с.р. 
 
2. 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута града Приједора  
("Службени гласник града Приједора", број: 
2/13 и 6/13), Градоначелник Приједора,  
доноси 

О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства у 
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ 
„Козарски вјесник“ Приједор за 
суфинансирање трошкова рада ових 
медијских кућа у 2014.години, како слиједи: 
- износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, 
а 
- износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију 
Приједор. 
 

 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета града Приједора, на 
терет ставке 415200 Учешће у финансирању 
јавних медија,  на жиро рачун број: 562-007-
00062639-92, отворен код Развојне банке, 
ЈИБ: 4400692240009. 
 
 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 града 
Приједора". 
 

Број: 02-40-93/14                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
        Приједор 
Датум: 31.01.2014.год.         Марко Павић, с.р. 
 
3. 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и члана 46. Статута града 
Приједора  ("Службени гласник града 
Приједора", број: 2/13 и 6/13), 
Градоначелник Приједора,  доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства 
А.Д. „Топлана“ Приједор у износу од 
1.000.000,00 КМ (словима: 
једанмилионконвертибилних марака) на 
име позајмице за набавку мазута за грејну 
сезону 2014/2015 годину.  
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета града Приједора за 
2014.годину, у  мјесечним ратама, на терет 
ставке 611400 Издаци за зајмове дате АД 
Топлани, на жиро рачун број: 
5712000000009572, ЈИБ: 4400700950002. 
 
 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 града 
Приједора".   
 

Број: 02-40-139/14              ГРАДОНАЧЕЛНИК 
      Приједор, 
Датум: 10.02.2014.год.        Марко Павић,с.р. 
 

4. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13), и члана 46. Статута града 
Приједора ("Службени гласник града 
Приједора", број: 2/13 и 6/13),  
Градоначелник  Приједора, доноси 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Одобравају се новчана средства у 
износу од 33.750,00 КМ Удружењу 
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пензионера града Приједор на име помоћи 
пензионерима, a према Плану утрошка 
средстава из буџета града Приједора за 
помоћ пензионерима у 2014.години.  

 
II 

Планом буџета за 2014.годину 
планирана су средства у износу од 
220.000,00 КМ, учешће у финансирању 
Удружења пензионера града Приједор. 
Укупно одобрена средства по овој одлуци 
износе 33.750,00 КМ, а у складу са Планом 
утрошка новчаних средстава из Буџета града 
Приједора за помоћ пензионерима у 
2014.години и биће уплаћена на жиро рачун 
Удружења пензионера града Приједор, број: 
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe 
Adria Bank. 

III 
Задужује се Удружење пензионера 

града Приједора да достави финансијски 
извјештај о утрошку средстава, најкасније до 
15. априла 2014.године. 

IV 
 За реализацију ове одлуке задужује 
се Одјељење за финансије града Приједора. 
 

V 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а  објавиће се  у "Службеном 
гласнику града Приједора".   

 
Број: 02- 40-15/14                  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
      Приједор 
Датум: 10.02.2014.год.         Марко Павић, с.р. 
 
5. 

На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 
118/05 и 98/13) и члана 46. Статута града 
Приједора  ("Службени гласник града 
Приједора", број: 2/13 и 6/13), 
Градоначелник Приједора,  доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства у 
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ 
„Козарски вјесник“ Приједор за 
суфинансирање трошкова рада ових 
медијских кућа у 2014.години, како слиједи: 
- износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, 
а 

- износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију 
Приједор. 
 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета града Приједора, на 
терет ставке 415200 Учешће у финансирању 
јавних медија,  на жиро рачун број: 562-007-
00062639-92, отворен код Развојне банке, 
ЈИБ: 4400692240009. 
 
 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 града 
Приједора". 

 

 
Број: 02-40- 255/14                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     Приједор, 
Датум: 26.02.2014.год.         Марко Павић, с.р. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

6. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,  
118/05 и 98), и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник града 
Приједор", број: 2/13 и 6/13), 
Градоначелник  Приједора,   доноси 

 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за расподјелу 
средстава за алтернативни смјештај 

 

Члан 1. 
 Именује се Комисија за расподјелу 
средстава за алтернативни смјештај, у 
слиједећем саставу: 
 

 1. Мишо Родић, предсједник Комисије; 
 2. Миланко Савић, члан; 
 3. Златко Ритан, члан; 
 4. Драшко Калинић, члан и 
 5. Саша Обрадовић, члан. 

 

Члан 2. 
 Право на новчану помоћ имају лица 
која су уступила напуштену имовину 
повратницима, а тренутно немају трајно 
ријешено стамбено питање. Уколико има 
више захтјева предност за остваривање 
новчане помоћи имаће лица која остварују 
право из Закона о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца 
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одбрамбено-отаџбинског рата Републике 
Српске. 

Члан 3. 
 Висина новчане помоћи утврђује се 
за плаћање алтернативног смјештаја и за 
завршетак започете изградње стамбеног 
објекта (куће-стана) до 3.000,00 КМ. 
 

Члан 4. 
 Мандат Комисије из члана 1. овог 
рјешења траје до 31.12.2014.године. 

 

Члан 5. 
 Рјешење број: 02-111-5/13 од 
04.01.2013.године ставља се ван снаге. 
 

Члан 6. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у "Службеном 
гласнику града Приједора",  
 

Број: 02-111-4/14     ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     Приједор, 
Датум: 15.01.2014. год.   Марко Павић, с.р. 
7. 

На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 
42/05,118/05 и 98/13), члана 16. Правилника 
о процјени потреба и усмјеравању дјеце и 
омладине са сметњама у развоју ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 117/12), и 
члана 46. Статута Града Приједора – 
пречишћени текст ("Службени гласник Града 
Приједора", број: 2/13 и 6/13), 
Градоначелник  Приједора,        доноси 
 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене стручне Комисије 
за процјену потреба и усмјеравању дјеце и 

омладине са сметњама у развоју 
 

Члан 1. 
Именује се Комисије за процјену потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама 
у развоју, у слиједећем саставу: 
 

1. Др. Павковић Споменка, 

педијатар – стални члан,  

2. Мандић Милева, дипломирани 

психолог – стални члан,   

3. Тенић Сабина, дипломирани 

социјални радник – стални члан, 

4. Радмила Мисирача, 

дипломирани дефектолог – 

стални члан, 

5. Др. Лукић Нада, специјалиста 

офтомологије – повремени члан, 

6. Др. Бркић Радмила, 

неуропедијатар – повремени 

члан, 

7. Др. Шормаз-Требовац 

Слободанка  - повремени члан. 

 
Члан 2. 

Задатак првостепене стручне Комисије је да 
доносе налаз и мишљење, у складу са 
Правилником о процјени потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама 
у развоју ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 117/12). 
 

Члан 3. 
Чланови првостепене стручне Комисије, који 
доносе налаз и мишљење, послове ће 
обављати у Центру за социјални рад 
Приједор а одређује им се нето накнада у 
износу од 7,00 КМ по прегледаном лицу. 

 

Члан 4. 
Административно-техничке послове  
комисије обављаће Центар за социјални рад 
Приједор. 

Члан 5. 
Доношењем овог Рјешења престаје да важе 
Рјешења о образовању првостепене стручне 
Комисије за оцјену способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне 
заштите број 02-111-17/13 од 30.01.2013. 
године и 02-111-17/13 од 29.04.2013. 
године. 

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у "Службеном гласнику 
Града Приједора". 
 
Број: 02-111-12/14               ГРАДОНАЧЕЛНИК 
        Приједор, 
Датум: 23.01.2014. год.       Марко Павић, с.р. 
 
8. 
  На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 
42/05,118/05 и 98/13), члана 8. Правилника 
о утврђивању способности лица у поступку 
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остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања 
корисника ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 116/12), и члана 46. Статута 
Града Приједора  - пречишћени текст 
("Службени гласник Града Приједора", број: 
02/13 и 6/13),   Градоначелник  Приједора,   
доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању првостепене Комисије за 

утврђивање способности лица  
у поступку остваривања права из социјалне 

заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника  

 
Члан 1. 

Именује се Комисије за утврђивање 
способности лица у поступку остваривања 
права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника, у 
слиједећем саставу: 

1. Др. Максић-Јаворић Сњежана, 

специјалиста породичне медицине, 

2. Родић Сенка, дипломирани 
дефектолог,  

3. Топић Сања, дипломирани психолог. 
  

Члан 2. 
Задатак првостепене Комисије је да доносе 
налаз и мишљење, у складу са Правилником 
о утврђивању способности лица у поступку 
остваривања права из социјалне заштите и 
утврђивању функционалног стања 
корисника ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 116/12). 
 

Члан 3. 
Чланови првостепене Комисије који доносе 
налаз и мишљење, послове ће обављати у 
Центру за социјални рад Приједор а 
одређује им се нето накнада у износу од 
7,00 КМ по прегледаном лицу. 

 

Члан 4. 
Административно-техничке послове  
Комисије обављаће Центар за социјални рад 
Приједор. 

Члан 5. 
Доношењем овог Рјешења престаје да важи 
Рјешење о образовању првостепене стручне 
Комисије за утврђивање способности лица у 
поступку остваривања права из социјалне 
заштите и утврђивању функционалног стања 
корисника број: 02-111-18/13 од 30.01.2013. 
године. 

Члан 6. 
Рјешење ступа на снагу даном доношења, и 
биће објављено у "Службеном гласнику 
Града Приједора".  

 
Број: 02-111-13/14           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
    Приједор, 
Датум: 23.01.2014. год.   Марко Павић, с.р. 
 
9. 
  На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05,  
118/05 и 98/13) и члана 10. Закона о 
безбједности саобраћаја на путевима 
Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 63/11), а у вези са 
чланом 46. Статута града Приједор 
("Службени гласник града Приједор", број: 
2/13 и 6/13), Градоначелник  Приједора,   
доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
о именовању Савјета за безбједност 

саобраћаја Града Приједор 
 

Члан 1. 
 Именује се Савјет за безбједност 
саобраћаја Града Приједор, у  саставу, како 
слиједи: 
1. Миленко Ђаковић, замјеник 
Градоначелника – предсједник,  
2. Радан Вукадиновић, начелник Одјељења 
за стам.ком.послове – члан, 
3. Мирјана Комљеновић, начелница 
Одјељења за просторно уређ. – члан, 
4. Маринко Гњатовић, инспектор у СЈБ 
Приједор – члан, 
5. Мирко Бркић, секретар АМД Приједор – 
члан, 
6. Славица Поповић, директорица Дома 
здравља Приједор – члан, 
7.Здравко Ковачевић,предсједник Актива 
директора средњих школа - члан, 
8. Младен Кунић, представник Удружења 
ауто школа Приједор – члан и 
9. Мр Александар Јефтић, шеф Одсјека за 
саобраћај и паркинг – члан. 

 

Члан 2. 
 Задаци Савјета за безбједност 
саобраћаја града Приједор су: 
 

 Разматрање питања из области  
безбједности саобраћаја; предлагање мјера 
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за унапређење безбједности саобраћаја; 
давање мишљења на стратешке документе; 
иницирање доношења и учествовања у 
изради законских и других аката; давање 
мишљења на програме, планове рада и 
извјештаје Агенције и остваривање и 
подстицање координације и сарадње 
између републичких органа управе и других 
тјела у безбједности саобраћаја.  
 

Члан 3. 
 Мандат Савјета за безбједност 
саобраћаја града Приједор траје до 
31.12.2016.године. 

Члан 4. 
Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења, и биће објављено у "Службеном 
гласнику града Приједора". 
 
 Број: 02-111-21/14                ГРАДОНАЧЕЛНИК 
     Приједор, 
Датум: 19.02.2014. год.        Марко Павић, с.р. 
 
37. 
ОГЛАСНИ ДИО 
 

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: 
 

*Одјељење за стамбено комуналне послове, 

Административна служба града Приједора,  

на темељу рјешења бр. 08-372-102/13 од 

24.09.2013.године, извршило је у регистру 

заједнице етажних власника стамбених 

зграда, у регистрарском листу број: 189/08, 

УПИС промјене лица овлаштеног за 

заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ДИЈЕЛОМ  ЗГРАДЕ, „МЕТРО“ – улаз 8 

Приједор, Ул. Саве Ковачевића бр.8 и то 

како слиједи: 

Нови законски заступник заједнице са 
даном овог уписа је Павић Рада, умјесто 
ранијег Бабић Миливоја. 

 
* Одјељење за стамбено комуналне 

послове, Административна служба града 

Приједора,  на темељу рјешења бр. 08-372-

111/13 од 14.11.2013.године, извршило је у 

регистру заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистрарском листу 

број: 15/04, УПИС промјене лица овлаштеног 

за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ 

ВЛАСНИКА „ЦРВЕНИ СОЛИТЕР“ –Приједор, 

Ул. Саве Ковачевића бр.15 и то како слиједи: 

Нови законски заступник заједнице са 
даном овог уписа је Дошеновић Милан, 
умјесто ранијег Милутиновић Милке. 

 
*Одјељење за стамбено комуналне послове, 
Административна служба града Приједора, 
на основу рјешења број 08-372-116/13 од  
17.12.2013 године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 243/13,  
УПИС ОСНИВАЊА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА, дијела зграде Б-1 улаз 6, 
Приједор, Пећани Б – 1, улаз 6. 
Назив и сједиште заједнице етажних 
власника: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА, 
дијела зграде Б-1 улаз 6, Приједор, Пећани Б 
– 1, улаз 6. 
Оснивачи: 8 етажних власника дијела 
зграде. 
Дјелатност: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања дјелом зграде. 
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: Вукобрад Госпава, предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 

* Одјељење за стамбено комуналне 

послове, Административна служба града 

Приједора,  на темељу рјешења бр. 08-372-

2/14 од 22.01.2014.године, извршило је у 

регистру заједнице етажних власника 

стамбених зграда, у регистрарском листу 

број: 187/07, УПИС промјене лица 

овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА – ДИО ЗГРАДЕ УЛАЗ 
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број: 13,Приједор, Ул. Николе Пашића број: 

13., и то како слиједи: 

Нови законски заступник заједнице са 
даном овог уписа је Турудија Дарио, умјесто 
ранијег Гајић Жарка. 

* Одјељење за стамбено комуналне 
послове, 
Административна служба града Приједора, 
на основу рјешења број 08-372-7/14 од  
18.02.2014. године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених 
зграда, у регистарском листу број: 244/14,  
УПИС ОСНИВАЊА ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА, дијела зграде Б-4 улаз 1, 
Приједор, улица Меше Селимовића 
Назив и сједиште: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ 
ВЛАСНИКА Б – 4, улаз 1, Приједор, ул.:Меше 
Селимовића 
Оснивачи: 15 етажних власника дијела 
зграде. 
Дјелатност: 81.10- Помоћне дјелатности 
управљања дјелом зграде. 
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: Николић Данко, предсједник 
скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове,  
Административна служба града Приједора, 
на темељу рјешења број 08-372-69/13 од  
12.06.2013 године, извршило је у регистру  
заједница зграда у регистарском листу бр. 
162/06, УПИС промјене лица овлашћеног за 
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 

-ДИО ЗГРАДЕ-УЛАЗ, БР 15, Приједор, Николе 
Пашића 15, и то како слиједи: 
Нови законски заступник заједнице са 

даном овог уписа је Китонић Марко, умјесто 

ранијег Давидовић Рајка. 

*Одјељење за стамбено комуналне послове 

и заштиту животне средине, Градске управе 

Приједор, на темељу рјешења број 08-372-

11/14 од  25.02.2014. године, извршило је у 

регистру заједница зграда у регистарском 

листу бр. 128/05, УПИС промјене лица 

овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, улица: 

Проте Матеје Ненадовића број: 15 и то како 

слиједи: 

Нови законски заступник заједнице са 

даном овог уписа је Бућма Дражен, умјесто 

ранијег Вучковац Бранка. 

Одјељење за стамбено комуналне послове и 

заштиту животне средине, Градске управе 

Приједор, на темељу рјешења број 08-372-

10/14 од  25.02.2014. године, извршило је у 

регистру заједница зграда у регистарском 

листу бр. 37/04, УПИС промјене лица 

овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ – УЛАЗ број: 

4, Приједор, улица: Проте Матеје 

Ненадовића број: 4 и то како слиједи:     

Нови законски заступник заједнице са 

даном овог уписа је Тимарац Мирослав, 

умјесто ранијег Пушац Драшка. 
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С А Д Р Ж А Ј 

Број акта                                                                                                                                Страна 

 
1.  ПРОГРАМ  РАДА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2014. ГОДИНУ 1. 

2.  Одлука о расписивању Јавног огласа за именовањеГрадске изборне комисије 
Приједор 

 
8. 

3.  Јавни  оглас за именовање седам (7) чланова Градске изборне комисије 
Приједор 

 
9. 

4.  Закључак о одређивању комисије за  избор и именовања чланова Градске 
изборне комисије Приједор 

 
10. 

5.  Одлука о оснивању одбора за жалбе Града Приједора 11. 

6.  Одлука о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова 
одбора за жалбе Града Приједора 

 
12. 

7.  Рјешење о именовању комисије за избор предсједника и чланова одбора за 
жалбе Града Приједора 

 
13. 

8.  Одлука о расписивању Јавног конкурса за 
именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе Града Приједора 

 
13. 

9.  Јавни конкурс за именовање предсједника и чланова одбора за жалбе Града 
Приједора 

 
13. 

10.  Одлука о приступању изради Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна 
рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука 

 
15. 

11.  Одлука о именовању мртвозорника у 2014. години 18. 

12.  Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 
2014.годину 

- Програм  заједничке комуналне потрошње за 2014. годину 

 
19. 
19. 

13.  Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу 
водних накнада  за   2014.годину 

- Програм кориштења  прихода остварених по основу водних накнада  

за 2014. годину 

 
32. 

 
32. 

14.  Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу  
накнада за кориштење шума и шумског земљишта  за 2014. годину 

- Програма кориштења прихода остварених по основу  накнада за 

кориштење шума и шумског земљишта  за 2014. годину 

 
34. 

 
34. 

15.  Одлука о измјенама Одлуке о комуналним таксама 36. 

16.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора JУ „Центар за приказивање 
филмова“ Приједор 

 
36. 

17.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора  ЈУ Центар за социјални рад 

Приједор 

 
37. 

18.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор 

 
37. 

19.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора  Ј.П.Спортска дворана 
„Младост“   Приједор 

 
37. 

20.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе „Галерија 
96“ Приједор 

 
38. 

21.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора  Јавне установе „Градска 
апотека“ Приједор 

 
38. 

22.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Јавне установе Позоришта 
„Приједор“из Приједора 

 
38. 

23.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора „Туристичка организација“ 
Приједор 

 
39. 

24.  Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЗУ „Дом здравља“  
Приједор 

 
39. 
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25.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора JУ „Центар за приказивање 
филмова“ Приједор 

 
39. 

26.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора Центар за социјални рад 
Приједор 

 
40. 

27.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор 

 
40. 

28.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора   Ј.П.Спортска дворана 
„Младост“   Приједор 

 
41. 

29.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора   „Галерија 96“ Приједор 41. 

30.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора  „Градска апотека“ 
Приједор 

 
42. 

31.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора  Позоришта „Приједор“из 
Приједора 

 
42. 

32.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора  „Туристичка организација“ 
Приједор 

 
43. 

33.  Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЗУ „Дом здравља“  
Приједор 

 
43. 

34.  Рјешење о измјени Рјешења о именовању школских одбора 
основних и средњих школа у Приједору 

 
43. 

35.  Закључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених, 
вјенчаних и умрлих на подручју Града Приједора у 2013. години 

 
44. 

36.  Закључак Информација о реализацији Програма кориштења буџетских 
средстава за унапријеђење пољопривредне производње у 2013. години.  

 
44. 

 АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 44. 
1.  Одлука о одобравању новчаних средстава предузећу „Комуналне услуге“ а.д. 

Приједор 
 

44. 
2.  Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор 45. 

3.  Одлука о одобравању новчаних средстава  А.Д. „Топлана“ Приједор 45. 

4.  Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера града 
Приједора 

 
45. 

5.  Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор 46. 

6.  Рјешење о именовању Комисије за расподјелу средстава за алтернативни 
смјештај 

 
46. 

7.  Рјешење о именовању првостепене стручне Комисије за процјену потреба и 
усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју 

  
47. 

8.  Рјешење о именовању првостепене Комисије за утврђивање способности 
лица у поступку остваривања права из социјалне заштите и утврђивању 
функционалног стања корисника  

 
 

48. 
9.  Рјешење о именовању Савјета за безбједност саобраћаја Града Приједор 48. 

37.  ОГЛАСНИ ДИО 49. 

 

-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Стручна служба 
Скупштине града и градоначелника. На основу члана 176. Пословника Скупштине града 
Приједора – пречишћен текст ("Службени гласник града Приједора",број: 2/13). 
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани 
правник, канцеларија број 65.  
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Web adresa:www.prijedorgrad.org 

 


