ГОДИНА XXIII
ЧЕТВРТАК 30.10.2014.

БРОЈ
8

124.
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 након
добијене
сагласности
Министарства
финансија, Скупштина града Приједора је на
XXI сједници одржаној 29.10.2014. године,
донијела
ОДЛУКУ
о расподјели утврђеног нераспоређеног
суфицита за 2013. годину
расположивог за расподјелу
Члан 1.
Утврђује се износ нераспоређеног
суфицита за 2013. годину расположивог за
расподјелу у износу од 577.598,00 КМ.
Члан 2.
Расподјела
утврђеног
суфицита
расположивог за расподјелу вршиће се за
нову потрошњу која није планирана или је
недовољно планирана званично усвојеним
буџетом за текућу фискалну годину у укупном
износу од
577.598,00
КМ, за следеће
намјене:
- 511700 – Израда основе заштите уређења и
кориштење пољопривредног земљишта за
територију Града Приједора
у износу од....................155.809,00 КМ;

Wеb adresa
www.prijedorgrad.org
- 412500 - Одржавање путева из средстава од
накнаде за кориштење вода
у износу од ...........................295.187,00 КМ;
- 412900 - Остали непоменути расходи из
средстава од накнаде за кориштење вода
у износу од.............................126.602,00 КМ.
Члан 3.
Утврђени буџетски суфцит из члана 1.
ће се унијети у Одлуку о измјени Одлуке о
усвајању буџета Града Приједора за 2014.
годину и Одлуку о измјени и допуни Oдлуке о
извршењу буџета града Приједора за 2014.
годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број:01-022-105/14
Приједор
Датум: 29.10.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИK
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

125.
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 Нацрт
Одлуке о измјени Одлуке о усвајању Буџета
града Приједора за 2014. годину Скупштина
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града Приједора на ХXI сједници која је
одржана 29.10. 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Нацрт Одлуке о измјени
Одлуке о усвајању буџета Града
Приједора за 2014.годину заједно са
препорукама Министарства финансија
Републике Српске број: 6.04/400-10271/14 од 24.10.2014. године.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.
Број: 01-022-106/14
Приједор,
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

126.
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 Нацрт Одлуке о измјени и
допуни Одлуке о извршењу Буџета града
Приједора за 2014. годину Скупштина града
Приједора на ХXI сједници која је одржана
29.10. 2014. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Нацрт Одлуке о измјени и
допуни Одлуке о извршењу буџета
Града Приједора за 2014.годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.
Број: 01-022-107/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор,
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 29.10.2014. год. Сеад Јакуповић,с.р.
127.
На основу члана 61, 62, 66, и 68.
Закона о задуживању, дугу и гаранцијама
Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 71/12), члана 30.
Закoна о локалној самоуправи (“Службени

_Број: 8/14__

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 и 6/13), Скупштина Града Приједора на
XXI сједници одржаној 29.10.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни одлуке о давању
гаранције АД Топлани Приједор за
дугорочно кредитно задужење
I
У Одлуци о давању гаранције АД
Топлани Приједор за дугорочно кредитно
задужење
(„Службени
гласник
Града
Приједора“ број:, 6/14) у тачци I, износ од
„10.000.000 еура“, замјењује се износом
„7.000.000 еура“ и ријеч у загради
„десетмилионаеура“ замјењује се изразом:
„седаммилионаеура“.
II
У тачци II, услови уз које кредитна
средства из тачке I АД Топлани из дугорочног
зајма обезбеђује Европске банке за обнову и
развој, мијењају се и у пречишћеном тексту
гласе:
а.1)

Намјена задужења:

а.2)

Врста задужења:

б)

Износ главнице
до 13.690.810 КМ или
задужења:
до 7.000.000 еура
Камата и остали трошкови задужења

в.)
в.1)

в.2)
в.3)

г.1)

Камата 1%
+шестомјесечни
еурибор
Једнократна накнада
1%
Накнада на не
повучена средства
0,5%
Рок доспијећа и
услови отплате

-Финансирање
капиталних инвестиција
Топлане ад Приједор за
прелазак на биомасу
дугорочно 15 година

1.642.897 КМ или
840.000 еура (уз
еурибор 0,5%)
136.908 КМ или 70.000
еура
102.681 КМ или 52.500
еура (35.000 еура у
2015. години и 17.500
еура у 2016. години
24 полугодишње рате
по 570.450,42 КМ или
291.666,67 еура у
периоду од
2018.године до 2029.
године. годишња рата
кредита износила би
1.140.901 КМ или
583.333 еура.
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г.2)

Начин отплате
кредита корисника
гаранције

г.3)

Грејс период: 3
године од дана
потписивања уговора
Начин осигурања
отплате дуга са
описом колатерала:

д)

ђ.1.)

Коефицијент сервиса
дуга у складу са
ограничењима из
члана 61. 66. и
68.Закона

ђ.2.)

Коефицијент сервиса
дуга у складу са
ограничењима из
члана 61. 66. и 68. на
највишем годишњем
нивоу (2019. године)
Изјава којом се
потврђује да нема
доспјелих а
неизмирених обавеза
по основу пореза и
доприноса:

е)

Отплата ће се вршити
из средстава редовног
прилива од корисника
услуга у току грејне
сезоне
2015. година до 2017.
година
Бјанко мјеница са
клаузулом без протеста
уз мјеничну изјаву и
бјанко налози за
пренос средстава са
изјавом Града као
јемца
Проценат задужености
без тражене гаранције
на дан
30.09.2014.године је
21,53%
(6.344.230/29.471.536*1
00=21,53%)
Проценат задужености
на највишем годишњем
нивоу (2019.године)
5,33% (1.572.169 КМ/
29.471.536*100=5,33%)
Потврда Пореске
управе РС да град
Приједор нема
доспјелих а не
измирених обавеза по
основу пореза и
доприноса

III
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-108/14
Приједор
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

128.
На основу члана 18. и члана 45. Статута
Града Приједора - пречишћен текст
(“Службени гласник града Приједора”, број:
2/13 и 6/13), Скупштина града Приједора је
на XXI сједници одржаној 29.10.2014. године,
донијела

_Број: 8/14__

ОДЛУКУ
о поништавању Одлуке о расписивању Јавног
конкурса за избор и именовање директора у
јавним установама чији је оснивач Град
Приједор и Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама
чији је оснивач Град Приједор
I
Поништава се Одлука о расписивању
Јавног конкруса за избор и именовање
директора у Јавним установама чији је
оснивач Град Приједор број: 01-022-181/13
од 18.12.2013. године
објављена у
“Службеном гласнику града Приједора” број
15/13, у дијелу који се односи на члан 1. став
1. тачка 5. ЈУ Дјечији вртић “Радост"
Приједор и дио Јавног конкурса за избор и
именовање директора у јавним установама
чији је оснивач Град Приједор број: 01-022181/14 од 28.01.2014. године и то у дијелу
који се односи на тачку I подтачка 5. – ЈУ
Дјечији вртић “Радост" Приједор , објављен у
“Службеном гласнику Републике Српске број
5/14 од 03.02.2014. године и дневном листу
Глас Српске дана 30.01.2014. године.
II
Обавјештење о поништењу дијела
Јавног конкурса из тачке I ове Одлуке,
објавиће
се
у
средствима
јавног
информисања у којима је Јавни конкурс и
објављен.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се
Стручна служба Скупштине града и
градоначелника.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном гласнику града
Приједора”.

Број: 01-022-109/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор,
СКУПШТИНЕГРАДА
Датум: 29.10.2014. год. Сеад Јакуповић, с.р.
129.
На основу члана 8. Закона о
министарским,
владиним
и
другим
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именовањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 41/03),
члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске „ број:
68/07 и 119/12) и члана 18. Статута града
Приједора – пречишћен текст („Службени
гласник града Приједора“,број: 2/13 и 6/13),
те члана 140. Пословника Скупштине града
Приједора – пречишћен текст ("Службени
гласник града Приједора" број: 2/13),
Скупштина града Приједора на ХXI сједници,
одржаној 29.10.2014.године, донијела је
слиједећу
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање директора у Јавним установама
чији је оснивач Град Приједор
Члан 1.
I- Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање директора у Јавним установама
како слиједи:
1. ЈУ Центар за социјални рад Приједор,
2. ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор,
3. ЈУ Дјечији вртић „Радост“-Приједор.
II - Опис послова
Директор
руководи
установом,
представља и заступа установу и одговоран
је за законитост њеног рада.
III - Мандат
Директори јавних установа се именују на
период од 4 године.
Сва именована лица, по истеку периода
на који су именовани, имају могућност
поновног избора и именовања.
IV- Општи услови за кандидате су:
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да су држављани Републике Српске или
БиХ,
- да нису отпуштени из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у
периоду од 3 године прије дана
објављивања Јавног конкурса,

_Број: 8/14__

- да нису осуђивани за кривично дјело које
их чини неподобним за вршење функције
директора јавне установе
- да се против њих не води кривични
поступак,
- да се на кандидате не односи члан 9. тачка
1. Устава БиХ.
V- Посебни
кандидате:

услови

и

критеријуми

за

За кандидата из поглавља I тачка 1. (ЈУ Центар
за социјални рад Приједор)
- ВСС (VII степен) дипломирани социјални
радник,
дипломирани
правник,
дипломирани психолог, дипломирани
социолог,
дипломирани
педагог,
дипломирани специјални педагог и
дипломирани дефектолог (дипломирани
специјални едукатор и рехабилитатор)
- да има најмање пет године радног
искуства у струци и положен стручни испит
за рад у органима управе
- да није осуђиван за кривична дјела која га
чине неподобним за функције директора.
За кандидата из поглавља I тачка 2. (ЈУ
Спортска дворана „Младост“ Приједор)
- висока стручна спрема ( VII степен) или
виша (VI степен) стручне спреме
одговарајућег смјера у складу са законом,
односно Статутом правног субјекта,
- потребно стручно знање из дјелатности
којом се бави правни субјект,
- најмање пет година радног искуства у
струци,
- посједовање организационих способности,
- доказани разултати и успјеси у обављању
ранијих послова и
- програм рада.
За кандидате из поглавља I тачка 3. ( ЈУ
Дјечији вртић „Радост“ Приједор)
- висока стручна спрема (VII степен)
просвјетне струке;
- најмање пет година радног искуства у
предшколском васпитању и образовању
или било којем сегменту образовања,
- посједовање организационих способности,
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- доказани разултати и успјеси у обављању
ранијих послова и
- програм рада.
Изузетно, за директора Вртића може бити
именовано лице са завршеном вишом
школом просвјетно педагошке струке, ако
други кандидати не испуњавају све
предвиђене услове.

_Број: 8/14__

Докази о испуњавању општих и посебних
услова се достављају у оргиналу или
овјереном препису и не могу бити старији од
6 (шест) мјесеци
VIII- Рок за подношење пријава

Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи
до сукоба интереса, у складу са Законом о
министарским,
владиним
и
другим
именовањима РС.
Кандидати не могу бити лица која су на
функцији у политичкој странци.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана
објављивања Јавног конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на адресу: Град Приједор, Стручна
служба Скупштине града и Градоначелника –
Одсјек
за
административне
послове
Скупштине, Трг Ослобођења бр.1.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор
обавиће се интервју, о чему ће кандидати
бити благовремено обавјештени.

VII -Потребна документа

IX- Објављивање Јавног конкурса

Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
- биографија о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених
- увјерење
о
општој
здравственој
способности (накнадно ће доставити
кандидати који буду изабрани),
- увјерење да нису осуђивани за кривично
дјело,
- увјерење да се против њих не води
кривични поступак,
- увјерење о положеном стручном испиту за
рад у органима управе (кандидати који
конкуришу на мјесто директора ЈУ Центра
за социјални рад Приједор),
- изјаву да нису отпуштани из државне
службе на основу дисциплинске мјере на
било којем нивоу власти у БиХ и РС у
периоду од 3
године прије дана
објављивања Јавног конкуса овјерен од
стране надлежног органа
- изјава да се на њих не односи члан 9.
тачка 1.Устава БиХ, овјерена од надлежног
органа,
- потврду о радном искуству у струци,
- изјаву о непостојању сукоба интереса
овјерену од стране надлежног органа,
- програм рада,

Јавни конкурс ће бити објављен у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“, као и на WЕB
страници града Приједора.
Уколико Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана
последњег објављивања.

VI-Сукоб интереса

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједорa“.

Број:01-022-110 /14
Приједор
Датум: 29.10.2014.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

130.
На основу члана 40. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број: 40/13), 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 и 6/13) , Скупштина града Приједора је
на
XXI
сједници
одржаној
дана
29.10.2014.године , донијела
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ОДЛУКУ
о изради Регулационог плана зоне уз
магистрални пут М-15 Приједор - Коз.Дубица
и дијела насеља Урије
Члан 1.
Приступа се изради Регулационог
плана зоне уз магистрални пут М-15 Приједор
- Коз.Дубица и дијела насеља Урије (у даљем
тексту: Плана).
Планом ће бити обухваћен простор
западно уз магистрални пут М-15 Приједор –
Коз.Дубица на потезу од
„Раскршћа
Тешинић“ до „Љубичића стране“ укључујући
и простор дијела насеља Урије југоисточно од
магистралног пута који се налази између
улица: Славка Родића, Козарске улице и
Фрање Клуза у укупној површини цца 107 ha.
Простор обухваћен израдом Плана приказан
је на графичком прилогу који је саставни дио
ове Одлуке.
Границе подручја из претходног става
су оријентационе, а коначне границе ће бити
одређене 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 чл. 179. став (3) Правилника о начину
израде, садражају и фомирању докумената
просторног уређења („Сл. гласник РС“ бр.
69/13).
Члан 2.
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 3.
За израду Плана
слиједеће смјернице:

дефинишу

се

- План израдити у складу са
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о начину израде,
садржају и фомирању докумената просторног
уређења те другим прописима из посебних
области релевантних за планирање и
уређење простора (саобраћај, снабдјевање
водом и енергијом, телекомуникације,
заштита од природних непогода и техничких

_Број: 8/14__

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
- Носилац израде је обавезан
обезбједити усаглашеност Плана у току
његове израде са документом просторног
уређења ширег подручја, односно да је у
сагласности
са
важећим
документом
просторног уређења најближег предходног
нивоа.
Код израде планског рјешења
извршити усаглашавања са новонасталим
потребама за одређене дијелове обухвата у
погледу изградње стамбених и пословних
објеката, објеката јавне намјене, објеката за
потребе саобраћаја и инфраструктуре свих
врста те изнаћи одговарајуће рјешење за
регулацију горњег тока ријеке Пухарска.
- У зависности од стања на терену
потребно је максимално испоштовати
одредбе из члана 81, 82, 83. и 84. Правилника
о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Сл.гласник
Републике Српске" бр. 69/13).
- Код израде планског рјешења
обезбједити усаглашеност са планским
рјешењем Урбанистичког плана Приједора
2012-2032.године
и
руководити
се
резултатима и смјерницама из Студије
саобраћаја за шире урбано подручје
Приједора.
Члан 4.
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 стручне расправе која се мора
одржати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида из чл. 48. став (5) Закона о
уређењу простора и грађењу (Сл. гласник
Републике Српске бр.40/13). Приједлог Плана
утврђује се у складу са закључцима са стручне
расправе.
Члан 5.
Садржај Плана начелно је одређен
чланом 35. Закона о уређењу простора и
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грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13), а детаљније одредбама
Правилника о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
од члана 144. до члана 154. („Службени
гласник Републике Српске“ број: 69/13).
Члан 6.
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 и Носиоца израде Плана и мјесних
заједница Пухарска и Приједор 2.
О мјесту, времену и начину излагања
Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити
обавијештена
огласом
објављеним
у
средствима јавног информисања осам (8)
дана прије почетка јавног увида, и петнаест
(15) дана од почетка излагања нацрта 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 року и саставу
утврђеним у одредбама чл. 48. став (5) и (6)
Закона о уређењу простора и грађењу. У
складу са закључцима утврђеним на јавној
расправи, Носилац припреме Плана и
Градоначелник утврдиће приједлог Плана и
доставити га Скупштини града на усвајање.
Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове
у поступку његовог доношења обезбједиће
Град Приједор.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Градска
управа - Одјељење за просторно уређење а
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Носилац израде Плана биће одређен у складу
са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 9.
Носилац припреме Плана дужан је да
у току израде Плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова, а Носилац израде
Плана - стручна организација која ће
израђивати План дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања развоја,
те предузећима у чијој је надлежности
саобраћајна,
комунална
и
енергетска
инфраструктура а да обавезно прибави
мишљења на приједлоге планских рјешења
од:
- Одјељења за привреду и пољопривреду
- Одјељења за стамбено-комуналне
послове и заштиту животне средине
- Одјељења за друштвене дјелатности
- „Водовод“ а.д. Приједор,
- Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор,
- „Српске поште“ Приједор и Телеком
Приједор,
- ЈП Путеви Републике Српске
- ЈП Комуналне услуге као и
- органи и правна лица у
у чијем
дјелокругу су: противпожарна заштита,
заштита
животне
околине,
сеизмолошка
и заштита културноисторијског и природног наслијеђа.
Органи, организације и предузећа из
става 1. овог члана дужни су сарађивати са
носиоцем израде Плана, давати јој
приједлоге, мишљења, примједбе и податке
везане за рад на изради Плана.
Члан 10.
Носиоц израде ће доставити Носиоцу
припреме елаборат Плана у дигиталном
облику и аналогном облику у уговореном
броју примјерака.
План се обрађује у складу са Законом
о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник
Републике Српскебр. 40/13), Правилника о
начину израде, садржају и формирању
документа просторног уређења (Службени
гласник Републике Српске бр.69/13) и
Правилником
о
садржају,
носиоцима
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просторно-информационог
система
и
методологији прикупљања и обраде података
(„Сл. гласник Републике Српске бр. 93/13).
Стручна организација је дужна да
изврши допуну или исправку елабората Плана
у складу са писменим примједбама Носиоца
припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од
његовог достављања.
Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке
престаје да важи раније донесена Одлука о
приступању изради Плана парцелације зоне
уз магистрални пут М-15 ПриједорКоз.Дубица Секција 1 Сјевер и зоне уз
магистрални пут М-4 Приједор-Бањалука
Секција 2 Исток („Службени гласник општине
Приједор“ број: 4/12).
Члан 12.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења Плана, обавиће
Одјељење за просторно уређење.

_Број: 8/14__

Члан 1.
Приступа се изради Регулационог
плана зоне уз магистрални пут М-4 Приједор –
Бањалука и дијела насеља Орловача (у
даљем тексту: Плана).
Планом ће бити обухваћен простор уз
магистрални пут М-4 Приједор – Бањалука на
потезу од Козарске улице до пословне зоне
„Чиркин поље“ укључујући комплекс погона
Мира а.д. Приједор у укупној површини 67
ха. Простор обухваћен израдом Плана
приказан је на графичком прилогу који је
саставни дио ове Одлуке.
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 чл. 179. став (3) Правилника о начину
израде, садражају и фомирању докумената
просторног уређења („Службени гласник
Републике Српске“ број: 69/13).

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Члан 2.
Плански период у смислу члана 40.
став (3) тачка в) Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ број: 40/13) је 10 година.

Број:01-022-111/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 29.10.2014. год. Сеад Јакуповић, с.р.

Члан 3.
За израду Плана
слиједеће смјернице:

131.

- План израдити у складу са
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о начину израде,
садржају и фомирању докумената просторног
уређења те другим прописима из посебних
области релевантних за планирање и
уређење простора (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

На основу члана 40. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ број: 40/13), 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 и 6/13) , Скупштина града Приједора је,
на XXI сједници одржаној дана 29.10.
2014.године , донијела
ОДЛУКУ
о изради Регулационог плана зоне уз
магистрални пут М-4 Приједор-Бањалука и
дијела насеља Орловача

дефинишу

се
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- Носилац израде је обавезан
обезбједити усаглашеност Плана у току
његове израде са документом просторног
уређења ширег подручја, односно да је у
сагласности
са
важећим
документом
просторног уређења најближег предходног
нивоа.
Код израде планског рјешења
извршити усаглашавања са новонасталим
потребама за одређене дијелове обухвата у
погледу изградње привредних и пословних
објеката, објеката јавне намјене, објеката и
водова
за
потребе
саобраћаја
и
инфраструктуре свих врста те изнаћи
одговарајуће рјешење за простор који
обухвата комплекс погона Мира а.д. Приједор
и простор у његовом непосредном коружењу.
- У зависности од стања на терену
потребно је максимално испоштовати
одредбе из члана 81, 82, 83. и 84. Правилника
о начину израде, садржају и формирању
докумената просторног уређења („Службени
гласник Републике Српске" број: 69/13).
- Код израде планског рјешења
обезбједити усаглашеност са планским
рјешењем Урбанистичког плана Приједора
2012-2032.године
и
руководити
се
резултатима и смјерницама из Студије
саобраћаја за шире урбано подручје
Приједора.
Члан 4.
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 стручне расправе која се мора
одржати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида из чл. 48. став (5) Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13).
Приједлог Плана утврђује се у складу са
закључцима са стручне расправе.
Члан 5.
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 начину израде, садржају и
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формирању документа просторног уређења
од члана 144. до члана 154 ("Службени
гласник Републике Српске“ број: 69/13).
Члан 6.
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 и Носиоца израде Плана и мјесних
заједница Пухарска и Приједор 2.
О мјесту, времену и начину излагања
Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити
обавијештена
огласом
објављеним
у
средствима јавног информисања осам (8)
дана прије почетка јавног увида, и петнаест
(15) дана од почетка излагања нацрта 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 року и саставу
утврђеним у одредбама чл. 48. став (5) и (6)
Закона о уређењу простора и грађењу. У
складу са закључцима утврђеним на јавној
расправи, Носилац припреме Плана и
Градоначелник утврдиће приједлог Плана и
доставити га Скупштини града на усвајање.
Члан 7.
Средства за израду Плана и трошкове
у поступку његовог доношења обезбједиће
Град Приједор.
Члан 8.
Носилац припреме Плана је Градска
управа - Одјељење за просторно уређење а
Носилац израде Плана биће одређен у складу
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_Број: 8/14__

са Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.

(„Службени гласник Републике Српске“ број:
93/13).

Члан 9.
Носилац припреме Плана дужан је да
у току израде Плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова, а Носилац израде
Плана - стручна организација која ће
израђивати План дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања развоја,
те предузећима у чијој је надлежности
саобраћајна,
комунална
и
енергетска
инфраструктура а да обавезно прибави
мишљења на приједлоге планских рјешења
од:
- Одјељења за привреду и пољопривреду
- Одјељења за стамбено-комуналне
послове
- Одјељења за друштвене дјелатности
- ОДКП „Водовод“ Приједор,
- Р.Ј. „Електродистрибуција“ Приједор,
- „Српске поште“ Приједор и Телеком
Приједор,
- ЈП Путеви Републике Српске
- ЈП Комуналне услуге као и
- органи и правна лица у
у чијем
дјелокругу су: противпожарна заштита,
заштита животне околине, сизмолошка
и заштита културно-историјског и
природног наслијеђа

Стручна организација је дужна да
изврши допуну или исправку елабората Плана
у складу са писменим примједбама Носиоца
припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од
његовог достављања.

Органи, организације и предузећа из
става 1. овог члана дужни су сарађивати са
Стручном
организацијом,
давати
јој
приједлоге, мишљења, примједбе и податке
везане за рад на изради Плана.
Члан 10.
Стручна организација ће доставити
Носиоцу припреме елаборат Плана
у
дигиталном облику и аналогном облику у
уговореном броју примјерака.
План се обрађује у складу са Законом
о уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број: 40/13),
Правилника о начину израде, садржају и
формирању документа просторног уређења
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
69/13) и Правилником о садржају, носиоцима
просторно-информационог
система
и
методологији прикупљања и обраде података

Члан 11.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важе раније донесена Одлука о
приступању изради Плана парцелације зоне
уз магистрални пут М-15 ПриједорКоз.Дубица Секција 1 Сјевер и зоне уз
магистрални пут М-4 Приједор-Бањалука
Секција 2 Исток („Службени гласник општине
Приједор“ број: 4/12).
Члан 12.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења Плана обавиће
Одјељење за просторно уређење.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.
Број:01-022-112/14
Приједор
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

132.
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 Извјештај о раду Јавне установе
Дјечији вртић „Радост“ Приједор за школску
2013/14. годину Скупштина града Приједора
на ХXI сједници која је одржана 29.10. 2014.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавне
установе Дјечији вртић „Радост“
Приједор за школску 2013/14. годину.

Страна 336

_____________ __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-113/14
Приједор,
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

133.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
* * *
На основу одредаба члана 286. Закона
о стварним правима (“Службени гласник
Републике Српске”, број: 124/08, 58/09,
95/11), члана 18. Статута града Приједор 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), Скупштина града
Приједора на XXI сједници одржаној дана
29.10.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о оснивању права грађења
I
Одобрава се оснивање права грађења у
корист привредног друштва „Паспаљ комерц“
доо Приједор, ради привремене санације и
реконструкције
постојеће
станице
за
снабдијевање горивом моторних возила и
промјену карактера исте из станице интерног
карактера у станицу за јавну употребу, на
локацији у улици Руди Чајавец, на земљишту
означеном са:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
 дио к.ч.бр.3033, зв.Град, земљиште уз
пословну зграду, у површини од 2980 м2,
уписана у пл.бр. 3064 к.о. Приједор 2, као
посјед Града Приједора са дијелом 1/1.
Према подацима земљишне књиге:
 к.ч.бр. 648/7зв. Урија, у површини
2.980м2, к.о. Приједор, уписана као
својина Града Приједора са дијелом 1/1.

_Број: 8/14__

II
Даје се сагласност Градоначелнику града
Приједора да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, у складу са
одредбама члана 286. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), закључи
Уговор о оснивању права грађења у корист
привредног друштва „Паспаљ комерц“ доо
Приједор , у складу са одредбама тачке 1. ове
одлуке.
III
Право грађења се оснива, на временски
период од 15 година, рачунајући од дана
закључења уговора о оснивању права
грађења.
IV
Носилац права грађења је дужан да
власнику земљишта плаћа мјесечну накнаду у
износу од 1.000 КМ.
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број:01-022-114 /14
Приједор
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 18. Статута
града
Приједор
–
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), Скупштина града Приједора на XXI
сједници, одржаној 29.10.2014. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског
земљишта без накнаде
I
Одобрава се
прибављање без
накнаде градског грађевинског земљишта,
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према подацима Земљишне књиге означено
са:
 к.ч.бр.518/38, градилиште у површини од
11 м2, уписана у зк.ул.бр. 1395 к.о. СП
Приједор, уписано као државна својина
са уписаним правом коришћења у корист
Јавног предузећа „Завод за изградњу
града“ Приједор.
Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
 к.ч.бр.859/2, уписано у пл.бр.3039
к.о.Приједор 1 као посјед Града
Приједора.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
града Приједора да, у складу са одредбама
члана 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор –
пречишћен текст („Службени гласник општине
Приједор“, број: 13/09, 9/11 и 10/11), закључи
уговор о преносу права коришћења на
некретнинама на Град Приједор, са
предузећем ЈП „Завод за изградњу града
Приједор“, трајно и без накнаде.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.
Број:01-022-115/14
Приједор
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу члана 207. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, број: 13/02 и 50/10), у
вези са Одлуком Скупштине града Приједор,
број: 01-022-155/13 од 30.10.2013.године
(„Службени гласник града Приједора“, број:
13/13), Скупштина Града Приједор на XXI
сједници одржаној дана 29.10.2014.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о исправци грешке
1.

У тачки 1Б) Одлуке Скупштине Града
Приједор, број:
01-022-155/13 од
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30.10.2013.године,
објављена
у
„Службеном гласнику града Приједора“,
број: 13/13, којом је дата сагласност за
куповину некретнина од Мандић Душана
и Радојчић Симе, погрешно је означен
број парцела која су предмет куповине,
тако да умјесто:






2.

к.ч.бр. 5526/1 у површини од 6.664
м2, уписана у пл.бр. 2776 к.о.
Приједор 1.
Треба да стоји:
к.ч.бр. 5526/1 у површини од 6.661 м2,
к.ч.бр. 5526/2 у површини од 193 м2,
к.ч.бр. 5526/3 у површини од 19 м2,
уписане у пл.бр. 2776 к.о. Приједор 1.
Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
Града Приједор".

Број:01-022-116/14
Приједор
Датум:29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13))
и члана 3. и 4. Закона о донацијама
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
96/05), а у вези са чланом 18. Статута Града
Приједор – пречишћен текст („Службени
гласник града Приједора“,број: 2/13 и 6/13),
Скупштина Града Приједор, на XXI сједници,
одржаној 29.10.2014. године, донијела је
ОД Л У К У
о преносу права власништва
I
Преноси
се
право власништва на
ватрогасном возилу, марке ФАП13С, 4x4, број
шасије: 52005, број мотора 73333, радни
обујам 8280 cm3; снага мотора 107КW; маса
возила: 9956 kg, максимално допуштене масе
13000 kg, година производње 1975. година, са
надоградњом
ватроспрема
(навално
ватрогасно возило намјењено гашењу пожара
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за тешко приступачна подручја), резерваром
за воду 3000 l, пумпом средњег притиска
(ватроспрем)-1800
l/min
максималног
притиска-10 bara, регистарских ознака:226-А128, са Града Приједора- Територијална
ватрогасна јединица Приједор на општину
Шипово - Ватрогасно друштво Шипово.
II
Право власништва на ватрогаснoм возилу
из тачке I ове одлуке преноси се без накнаде
и без ограничења.
III
За реализацију ове Oдлуке задужује се
Територијална ватрогасна јединица Приједор
и Одјељење за финансије Градске управе
Приједор.
IV
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-117/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 29.10.2014. год. Сеад Јакуповић, с.р.
* * *
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и
95/11), члана 18. Статута града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13, 6/13) и члана 140.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXI сједници, одржаној
29.10.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе

1. Одобрава се продаја непосредном
погодбом по тржишној цијени, у сврху
комплетирања грађевинске парцеле
ради легализације стамбеног објекта
инвеститора Тошић Владимира из

_Број: 8/14__

Приједора и то грађевинског земљишта
које је означено са:


к.ч.бр.1302/23, њива „Гомјеница“ у
површини од 79 м2, уписана у
зк.ул.бр.9705, к.о. СП Приједор,
уписана као као својина Града
Приједор са дијелом 1/1.

Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су
означене са:
 к.ч.бр.4932/2, њива „Гомјеница“ у
површини од 79 м2, уписана у
пл.бр. 5101/1, к.о. Приједор I,
уписана
као посјед Тошић
Владимира из Приједора.
2. Даје се сагласност Градоначелнику
града Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних
страна, а у складу са одредбама члана
348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09 и 95/11), закључи
купопродајни
уговор
са
Тошић
Владимиром из Приједора о продаји
земљишта описаног у тачки 1. ове
одлуке, по цијени утврђеној у Елаборату
о процјени вриједности, овлаштеног
судског вјештака грађевинске струке.

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

Број:01-022-118 /14
Приједор
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 18. Статута
града Приједора – пречишћен текст
(„Службени гласник града Приједора“, број
2/13, 6/13) и члана 140. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен
текст („Службени гласник града Приједора“,
број:2/13), Скупштина града Приједора на XXI
сједници, одржаној 29.10.2014. године,
донијела је
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ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског
земљишта без накнаде
1.

2.

Одобрава се прибављање без накнаде
градског
грађевинског
земљишта,
према подацима o некретнинама
наведеним како слиједи:
 к.ч.бр. 4/147, звана „Ораница“ у
површини од 1629 м2, уписана у
зк.ул.бр. 521, к.о. СП Приједор,
уписана као државна својина, са
правом коришћења у корист
ЈП
„Завод за изградњу града“ Приједор,
са дијелом 1/1.
 к.ч.бр.4/784, звана „Градилиште“ у
површини од 138 м2, уписана у
зк.ул.бр.1395, к.о. СП Приједор,
уписана као државна својина, са
правом коришћења у корист
ЈП
“Завод за изградњу града“ Приједор,
са дијелом 1/1.
 к.ч.бр.4/35, звана „Градилиште“ у
површини од 215 м2, уписана у
зк.ул.бр.1395, к.о. СП Приједор,
уписана као државна својина, са
правом коришћења у корист
ЈП
„Завод за изградњу града“ Приједор,
са дијелом 1/1.
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су
означене са:
 к.ч.бр. 1219/1, звана „код колектора“,
кућа у површини од 18 м2, и пашњак 1
класе у површини од 3217 м2, уписана
у пл.бр. 3053/39, к.о. Приједор I, као
посјед Града Приједора са дијелом
1/1.
Даје се сагласност Градоначелнику
града Приједора да, у складу са
одредбама члана 4. Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Завод за изградњу
града“ Приједор („Службени гласник
општине Приједор“, број: 13/09, 9/11 и
10/11), закључи уговор о преносу права
коришћења на некретнинама на Град
Приједор, са предузећем ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор, трајно и без
накнаде.

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

Број:01-022-119/14
Приједор
Датум,: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 348. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09 и
95/11), члана 18. Статута града Приједора –
прчишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13, 6/13) и члана 140.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина Града
Приједора на XXI сједници, одржаној 29.10.
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе

1. Одобрава се продаја непосредном
погодбом по тржишној цијени, у сврху
комплетирања грађевинске парцеле
ради легализације стамбеног објекта
инвеститора Стојановић Владимира из
Приједора и то грађевинског земљишта
које је означено са:
 к.ч.бр.27/276, градилиште у површини
од 25 м2, уписана у зк.ул.бр.583, к.о. СП
Приједор, уписана као као својина
Града Приједора са дијелом 1/1.
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су
означене са:
 к.ч.бр.3014/2, кућа у површини од 442
м2, уписанe у пл.бр. 3146/4, к.о.
Приједор I,
као посјед Стојановић
Владимира из Приједора.
2. Даје се сагласност Градоначелнику града
Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавезе уговорних
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страна, а у складу са одредбама члана
348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09 и 95/11), закључи
купопродајни уговор са Стојановић
Владимиром из Приједора о продаји
земљишта описаног у тачки 1. ове
одлуке, по цијени утврђеној у Елаборату
о процјени вриједности, овлаштеног
судског вјештака грађевинске струке.
3. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број:01- 022-120/14
Приједор
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

* * *
На основу одредаба члана 13. Закона о
узурпацији („Службени гласник Републике
Српске“, број: 70/06), члана 18. Статута града
Приједорa – пречишћен текст („Службени
гласник града Приједора“, број: 2/13, 6/13) и
члана 140. Пословника Скупштине града
Приједора – пречишћен текст („Службени
гласник града Приједора“, број: 2/13),
Скупштина Града Приједора на XXI сједници,
одржаној 29.10. 2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса јавно добро



_Број: 8/14__

к.ч.бр.1724/1, двориште у површини од
238 м2, уписана у пл.бр. 628/5, к.о.
Приједор 1, као посјед Авдагић Нијаза из
Приједора.

2. У земљишним књигама, зк.ул.бр.753, к.о.
СП Приједор, брисаће се извршени упис
на земљишту из тачке 1. ове одлуке као
некретна уписана Исказ I, а наведено
земљиште ће се уписати као својина
Града Приједора.
3. Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број:01-022-121/14
Приједор
Датум: 29.10.2014. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

* * *
На основу одредаба члана 286. Закона о
стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09,
95/11), 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), Скупштина града
Приједора на XXI сједници, одржаној 29.10.
2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о оснивању права грађења

1. Утврђује се да је изгубило статус „јавно
добро“ - непокретности у општој
употреби, следеће земљиште:
Према подацима
означено са:


земљишне

књиге

к.ч.бр.20/129, у површини од 41 м2,
уписана у зк.ул.бр.753, к.о. СП Приједор,
уписана као јавно добро – Исказ I.

Према подацима катастарског операта
земљишта,
предметне
некретнине
су
означене са:

I
Одобрава се оснивање права грађења у
корист физичких лица, која су као бивши
радници ЈП „Комград“ Приједор изградили
стамбене и стамбено пословне објекте, на
основу Одлука о додјели грађевинског
земљишта, а након расписаног конкурса за
додјелу грађевинског земљишта – и то на
некретнинама
обухваћеним
Измјеном
Регулационог плана подручја дијела насеља
Урије и Чиркин поље - I фаза - Измјене
Регулационог плана Расадник и Аеродром III
(„Службени гласник општине Приједор“, број:
5/08).
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II
Даје се сагласност Градоначелнику
града Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза
уговорних
страна, у складу са одредбама члана 286.
Закона о стварним правима („Службени
гласник Републике Српске“, бр: 124/08, 58/09,
95/11), закључи Уговор о оснивању права
грађења у корист физичких лица, у складу са
одредбама тачке 1. ове Одлуке.

се ријечима „одсјек“, а тачка II подтачка 6.
треба да гласи: “Одјељење за стамбено –
комуналне послове и заштиту животне
средине“.

III
Право грађења се оснива без накнаде, на
временски период од 100 година, рачунајући
од дана закључења уговора о оснивању права
грађења.

„1.6. Самостални стручни сарадник за
стратешко планирање развоја Града
Опис послова: обавља најсложеније
послове који се односе на: оперативну
припрему и координацију активности на
изради и ревизији стратегије развоја,
секторских развојних планова и одговарајућих
планова
имплементације;
координацију
процеса разраде пројеката из планова
имплементације са њиховим носиоцима;
припрему
подлога
и
препорука
за
разматрање стања имплементације стратегије
и секторских планова на Колегијуму
Градоначелника, те координацију провођења
утврђених задужења, у сарадњи са главним
носиоцима
имплементације
(градским
одјељењима, Агенцијом Преда, јавним
предузећима и установама); увођење и
унапређивање
процедуре
управљања
интегрисаним развојем Града (у сарадњи са
самосталним стручним сарадником за
међународну сарадњу); праћење и оцјену
напретка у имплементацији, координацију
процеса извјештавања у односу на
постављени
план
имплементације
и
сачињавање интегрисаног (полу)годишњег
извјештаја;
промоцију
Стратегије
и
приоритета развоја према потенцијалним
финансијерима,
улагачима
и
другим
заинтересованим странама (у сарадњи са
Агенцијом Преда и самосталним стручним
сарадником за односе с јавношћу);
укључивање
стратешких
приоритета
Приједора у стратешке документе и
приоритете за финансирање на нивоу РС и на
нивоу БиХ, посебно кроз фондове ЕУ за БиХ;
обавља и друге послове по налогу шефа
Кабинета.

IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број:01-022-122/14
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум: 29.10.2014. год. Сеад Јакуповић, с.р.
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
31.
На основу члана 43. став 1. алинеја 8. и
члана 44. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у вези са
чланом
46. Статута
Града
Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број:
2/13 и 6/13), Градоначелник Града Приједор,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ГРАДА
ПРИЈЕДОР
Члан 1.
У
Правилнику
о
унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста у Административној служби Града
Приједор
(„Службени
гласник
Града
Приједор“, број: 11/13), у члану 4. тачка I у
подтачки 3.и 4. ријечи „служба“, замијењују

Члан 2.
У члану 23. тачка 1. мијења се
подтачка “ 1.6. Самостални стручни сарадник
за стратешко планирање развоја Града“, и
гласи:

Посебни услови:
Школска спрема: VII степен стручне спреме
или 240 ECTS бодова , економски факултет,
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Радно искуство: 3 године радног искуства у
одговарајућем степену и врсти стручне
спреме, најмање 1 година на истим или
сличним пословима,
Стручни испит : положен стручни испит за
рад у градској управи.
Број извршилаца: 1 ( један).
У истом члану послије тачке 1.6. додаје се
нова тачка 1.7. која гласи:
„1.7. Виши стручни сарадник за праћење
развоја Града
Опис послова: пружа оперативну
подршку самосталном стручном сараднику за
планирање и координацију развоја Града у
припреми и координацији активности везаних
за планирање и провођење стратегије
развоја, секторских развојних планова и
одговарајућих планова имплементације;
прикупља и обједињује релевантне податке,
информације и извјештаје од носилаца
имплементације
и
одговарајуће
макропоказатеље од надлежних институција,
релевантне за праћење имплементације
стратегије
и
планова
развоја;
води
јединствену базу података за праћење
реализације стратегије развоја, секторских
планова и пројеката и процјену напретка у
остваривању
дефинисаних
индикатора;
припрема елементе за интегрисани извјештај
о имплементацији стратегије и планова
развоја; врши промоцију резултата у
имплементацији Стратегије развоја према
широј јавности и грађанима Приједора, као и
другим заинтересованим странама; обавља и
друге послове по налогу шефа Кабинета.
Посебни услови:
Школска спрема: најмање VI степен стручне
спреме или
први циклус одговарајућег
студија који се вреднује са најмање 180 ECTS
бодова, друштвеног или техничког смјера, са
практичним знањем рада на рачунару (Word,
Excel) и активним кориштењем енглеског
језика,
Радно искуство: 1 година радног искуства у
одговарајућем степену и врсти стручне
спреме,

_Број: 8/14__

Стручни испит : положен стручни испит за
рад у градској управи.
Број извршилаца: 1 ( један).“
Досадашње тачке 1.7., 1.8., 1.9. и 1.10., постају
тачке 1.8., 1.9. 1.10. и 1.11.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједор“.

Број: 02-022-102/14
Приједор,
Дана, 23.07.2014.год.

Градоначелник
Марко Павић, с.р.

32.
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3.
Одлуке о измјени Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Приједор, број: 01-022-65/13 од
29.5.2013. године, а у вези са одредбама
члана 35. Статута Града Приједор („Службени
гласнник Града Приједор“, број:2/13 и 6/13),
Градоначелник,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о
измјени Правилника
о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста
Туристичке организације Града Приједор

1. Даје се сагласност на Правилник о
измјени Правилникао унутрашњој
организацији и систематизацији радних
мјеста Туристичке организације Града
Приједор.
2. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће се објавити у
„Службеном гласнику Града Приједор“.
Број: 02-023-2/14
Приједор,
Датум, 13.10.2014.год.

Градоначелник
Марко Павић,с.р.
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33.

412800- Општа комунална потрошња,
на жиро рачун предузећа, број:
5620070000011113, отворен код НЛБ
Развојне банке, ЈИБ: 4400684900008.

На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 3.
Одлуке о измјени Одлуке о усклађивању
Одлуке о оснивању Туристичке организације
општине Приједор, број: 01-022-65/13 од
29.5.2013. године, а у вези са одредбама
члана 35. Статута Града Приједор („Службени
гласнник Града Приједор“, број:2/13 и 6/13),
Градоначелник, доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Туристичке
организације Града Приједор

1. Даје се сагласност на Статут Туристичке
организације Града Приједор.
2. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће се објавити у
„Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 02-023-2/14
Градоначелник
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум, 13.10.2014.године
34.
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
ОДЛУКУ
1. Одобрава се исплата новчаних
средстава у износу од 50.000,00 КМ
предузећу „Комуналне услуге“ а.д.
Приједор, на име аванса кроз програм
заједничка комунална потрошња,
ради
куповине
обвезница
за
измирење дуга по основу репрограма
из ранијег периода .
2. Исплата средстава из тачке 1 ове
одлуке исплатити из буџета Града
Приједор за 2014.годину са ставке,

_Број: 8/14__

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- 40-1696/14
Градоначелник
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум: 15.07.2014.године

35.
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 – пречишћен текст - ("Службени
гласник града Приједора", број: 2/13 и 6/13),
Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у
износу
од
33.750,00
КМ
Удружењу
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
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извјештај о утрошку средстава, најкасније до
15. октобра 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- 40-15-2/14
Градоначелник
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум: 07.08.2014.године
36.
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
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 30.000,00 КМ, „Аутотранспорт
Приједор“ а. д. Приједор, за несметан
наставак рада и измиривања приспјелих
обавеза.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити на терет Буџета града Приједор,
позиција – Текућа буџетска резерва, на жиро
рачун број: 562-007-80949073-96, отворен код
Развојне банке, ЈИБ: 4403207760007.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а о њеном извршењу стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у "Службеном гласнику града
Приједора".
Број: 02-40-1874/14
Градоначелник
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум:18.08.2014.године
37.
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број:101/04, 42/05, 118/05

_Број: 8/14__

и 98/13), члана 46. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједор“, број:
2/13 и 6/13), Градоначелник Приједора,
доноси
ОДЛУКУ
о висини и начину плаћања
накнаде за пружање правне помоћи
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин рада
пружања правне помоћи, те висина и начин
плаћања накнаде за пружање правне помоћи.
Члан 2.
Право на пружање правне помоћи
имају грађани – искључиво физичка лица (у
даљем тексту: корисник) са пребивалиштем
на територији града Приједор.
Члан 3.
Правна помоћ, пружа се корисницима
у усменом и писменом облику, а обухвата
давање усмених правних савјета или
састављање
одговарајућих
писмених
поднесака.
Члан 4.
Усмена правна помоћ се пружа одмах
по обраћању корисника, а ако се ради о
сложеној правној ствари усмена правна
помоћ се пружа наредног дана или у
договору са корисником.
Члан 5.
Писмена правна помоћ обухвата:
- састављање
поднесака
(тужби,
одговора на тужбе, жалби, приједлога
за извршења, приговора и сл.)
- састављање исправа, као и других
правних послова у складу са Законом.
Члан 6.
У зависности од обима и сложености
правне ствари писмена правна помоћ се
пружа по обраћању, наредног дана или у
договору са корисником.
Члан 7.
Корисник сам прибавља исправе и
друга доказна средства потребна за пружање
правне помоћи.
Члан 8.
За услуге пружања правне помоћи
корисник плаћа накнаду по тарифи која је
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саставни дио ове Одлуке, а средства
остварена пружањем правне помоћи уз
накнаду уплаћују се у корист Буџета Града
Приједор.
Члан 9.
Корисници услуга писмене правне
помоћи обавезни су да се писменим
захтјевом обрате Град Приједор –Одјељење
за друштвене дјелатности.
Члан 10.
Плаћања накнаде за правну помоћ из
члана 8. су ослобођени:
1. корисници сталне социјелне помоћи
- лица под старатељством
- инвалидна лица
- корисници
најнижих
старосних
пензија из РС, БиХ
2. борци ВРС
- ратни војни инвалиди и цивилне
жртве рата
- породице погинулих и несталих
бораца и то у предметима из области
борачко инвалидске заштите
- незапослена лица у предметима
остваривања права из радних односа
и запослења
- избјегло и расељено становништво, и
повратници у предметима рјешавања
њихових статусних питања.
Члан 11.
За оствривање права на бесплатну
правну помоћ странка је обавезна уз личну
карту, доставити и одговарајућу вјеродостојну
исправу којом потврђује статус лица из члана
10. ове Одлуке.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје да важи Одлука о висини и начину
плаћања накнаде за пружање правне помоћи
бр: 02-40-1716/09 од 13.10.2009 године.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора“.
Број:02-40-1912/14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум:22.08.2014.године

_Број: 8/14__

ТАРИФА
градске административне таксе
за пружање правне помоћи грађанима
Тарифни број 1.
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК
а) Састављање поднесака ( приватне тужбе,
приједлози за одлагање извршења казне,
условни отпуст, брисање осуда, приједлози за
рехабилитацију,
молбе
за
помиловање)..................................... 50 бодова
б) правни лијекови ( жалба окривљеног
против пресуде, одговор на жалбу против
пресуде, жалбе против рјешења о отварању
истраге,
одређивању
или
продужењу
притвора, примјени васпитних мјера, и мјера
безбједности,
приговора
против
оптужнице...........................................25 бодова
Тарифни број 2.
ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
a) састављање тужби и других поднесака
- ради развода или поништења брака, за
утврђивање или оспоравње очинства, о
чувању или васпитању дјеце, за законско
издржавање или укидање обавезе
издржавања...................................40 бодова
- ради
сметања
посједа,
служности
...................................................... 20 бодова
- из стамбених односа................... 15 бодова
- остале тужбе ............................... 50 бодова
б) одговори на тужбу, приговори против
платног налога и образложених поднесака у
којима се одговара на наводе приговора и
одговора на тужбу............................. 15 бодова
в) састављање приједлога за повраћај у
пређашње стање, приједлога за издавање
привремених мјера...................... 10 бодова
г) правни лијекови: за састављење редвоних
правних лијекова против пресуде као и
против рјешења, за састављање одговора на
жалбу и ревизију .............................. 25 бодова
Тарифни број 3.
ИЗВРШНИ ПОСТУПАК
- за састављање приједлога за дозволу
извршења, приједлога за одређивање
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привремених мјера, приговора против
рјешења о извршењу и противљењу
приједлозима
за
одређивање
привремених мјера, те одговоре
на
приговоре против рјешења о извршењу
....................................................... 10 бодова
Тарифни број 4.
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК
- за састављање поднесака којима се
покреће поступак за диобу заједничке
имовине или брачне тековине, развргнуће
заједнице некретенина, приједлога за
распоред накнадно пронађе имовине
оставиоца, уређење међа, правних
лијекова......................................... 30 бодова
Тарифни број 5.
ЗЕМЉИШНО КЊИЖНИ ПОСТУПАК
- за састављање замљишно књижних
приједлога код којих се одлучује о упису и
брисању, предбиљежби и забиљежби
неког
права,
правних
лијекова
...................................................... 15 бодова
Тарифни број 6.
УПРАВНИ ПОСТУПАК
- за састављање поднесака којима се
покреће управни поступак и правних
лијекова ........................................ 10 бодова
- остали поднесци (изјаве и пуномоћи)
......................................................... 5 бодова
Тарифни број 7.
УПРВНИ СПОРОВИ
- за састављање тужби .................. 20 бодова
Тарифни број 8.
САСТВЉАЊЕ ИСПРАВА
- за састављање уговора ............... 15 бодова
ВРИЈЕДНОСТ БОДА
- за пружену правну помоћ износи
........................................................ 1,00 КМ

Усмени правни савјети
плаћања накнаде.

_Број: 8/14__

су

ослобођени

38.
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 Приједор", број:
2/13 и 6/13), Градоначелник Града Приједора,
доноси
ОДЛУКУ
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: 562-00700002639-92, отворен код Развојне банке,
ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова
доношења, а
Одјељење за
објављена у
Приједора".

одлука ступа на снагу даном
о извршењу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службеном гласнику града

Број: 02-40-1950/14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум: 27.08.2014.године
39.
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
– пречишћени текст ("Службени гласник града
Приједора", број: 2/13 и 6/13), Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 10.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор на име организовања
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колективног вјенчања - „У живот заједно“ за
2014.годину,
које
ће
се
одржати
05.09.2014.године.

3. Задужује се Одјељење за финансије
да изврши економску и функционалну
класификацију трошкова из претходног става.

2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора, на
терет ставке Текућа буџетска резерва, на
жиро рачун број: 562-007-00062639-92,
отворен
код
Развојне
банке,
ЈИБ:
4400692240009.

4. Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а о њеном извршењу стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у "Службеном гласнику града
Приједора".

3. Задужује се Одјељење за финансије
да изврши економску и функционалну
класификацију трошкова из претходног става.

Број: 02-40-2183/14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум:25.09.2014.године

4. Ова
доношења, а
Одјељење за
објављена у
Приједора".

41.

одлука ступа на снагу даном
о извршењу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службеном гласнику града

Број: 02-40-1971 /14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум: 01.09.2014.године
40.
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
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 65.000,00 КМ, „Водовод“ а. д.
Приједор, за израду пројектне документације
за изградњу секундарне водоводне мреже
насеља Чараково.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједор, са
ставке Водних накнада (по Одлуци Скупштине
града , број: 01-022-12/14 од 19.02.104.године
и Одлуци број: 01-022- 74/14 од
21.05.2014.године), на жиро рачун број: 562007-00000298-34, отворен код НЛБ Развојне
банке.

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 Приједор", број:
2/13 и 6/13), Градоначелник Града Приједора,
доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 32.000,00 КМ, ИПЦ
„Козарски
вјесник“
Приједор
за
суфинансирање
трошкова
рада
ових
медијских кућа у 2014.години, како слиједи:
- износ од 21.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 11.000,00 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: 562-00700002639-92, отворен код Развојне банке,
ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова
доношења, а
Одјељење за
објављена у
Приједора".

одлука ступа на снагу даном
о извршењу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службеном гласнику града

Број: 02-40-2217/14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум: 29.09.2014.године
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41.
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 Приједор", број:
2/13 и 6/13), Градоначелник Града Приједора,
доноси
ОДЛУКУ
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: 562-00700002639-92, отворен код Развојне банке,
ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова
доношења, а
Одјељење за
објављена у
Приједора".

одлука ступа на снагу даном
о извршењу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службеном гласнику града

Број: 02-40-2396/14
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Приједор,
Марко Павић, с.р.
Датум: 29.10.2014.године

42.
ПЛАН ОПЕРАТИВНОГ СПРОВОЂЕЊА
ПЛАНА АКТИВНОСТИ
НА СПРОВОЂЕЊУ ПОСЕБНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА
ОД СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА И СНИЈЕГА НА ПОДРУЧЈУ
ГРАДА ПРИЈЕДОРА У СЕЗОНИ 2014 / 2015.

САДРЖАЈ ПЛАНА
I

ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРИЈЕДОРА

II

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНИХ И ОПШТИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ

III

ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ

IV

АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНЕ НА ПОБОЉШАЊЕ СТАЊА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
ОД СНИЈЕГА И СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА
А) СИСТЕМСКЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ МЈЕРЕ
Б) ЉУДСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ

V

СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА

VI

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

VII

СТУПАЊЕ НА СНАГУ
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ИЗВОД ИЗ ПРОЦЈЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРИЈЕДОРА ИЗ ОБЛАСТИ СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА

Подручје града Приједора припада појасу умјерено-континенталне климе гдје зимски
мјесеци обилују снијежним падавинама. Како је велики дио територије града у брдско
планинском подручју, услијед снијежних падавина отежава се комуникација са најудањенијим
дијеловима града.
Снијег не сматрамо елементарном непогодом све док су за његово уклањање са
саобраћајница и других површина довољни капацитети за то задужених предузећа . Када
дуготрајне снијежне падавине почну угрожавати становништво и материјална добра и када се за
отклањање посљедица морају ангажовати додатне снаге и средства онда се и снијежне
падавине сматрају елементарном непогодом. Тек у том случају треба ангажовати цивилну
заштиту и друге структуре на отклањању посљедица и нормализацију животних токова.
Посљедице дуготрајних снијежних падавина могу бити разнолике. Снијег, поред рушења
објеката, због оптерећења које може створити на њиховим кровним површинама, може
парализовати живот насеља како у односу на комуникације тако и у погледу редовног
снабдијевања основним животним намирницама. Могући су такође и застоји у саобраћају услед
чега остају блокирана возила и путници на путевима и пругама.
Табела 1. - Листа репрезентативних хидрометеоролошких ризика
КАРАКТЕР РИЗИКА
ИДЕНТИФИКОВАНИ РИЗИЦИ
СТАЛНИ
ПОТЕНЦИЈАЛНИ
ГРАД
ОЛУЈНИ ВЈЕТАР
ВИСОК СНИЈЕГ И НАНОСИ
СУША
ВЕОМА ВИСОКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ

ПРЕКОГРАНИЧНИ

+
+
+
+
+

+

Графикон број 1. - Матрица хидрометеоролошких ризика
ЧЕСТО (5)
ВИСОКЕ
ТЕМПЕРАТУРЕ

ПОУЗДАНО (4)
ДЕШАВА СЕ (3)

ГРАД

СНИЈЕГ

ОЛУЈНИ
ВЈЕТРОВИ
СУША

РИЈЕТКО (2)
СКОРО НИКАДА (1)
БЕЗНАЧАЈНО
(1)

МАЊА ШТЕТА
(2)

ТРАЈ.ШТЕТА
(3)

ВЕЛ. ШТЕТА
(4)

КАТАСТРОФА
(5)
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Шема бр. 1. : Субјекти који се ангажују на извршавању задатака у условима
великих снијежних падавина
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Табела бр. 2. - Матрица процјене капацитета за хидрометеоролошке ризике
Сценариј ризика

Процјена капацитета
Прије инцидента

Број и назив
сценарија

(закони, процјена,
планови, процедуре,
превентивне мјере...)

За вријеме
инцидента
(капацитети за
одговор и смањење
посљедица)

Послије
инцидента
(капацитети за
опоравак)

1. Град
2. Олујни вјетар
3. Висок снијег и
наноси
4. Суша
5. Високе
температуре

Потребне велике промјене
Потребно прилагођавање
Не треба ништа мијењати

Приједлог мјера из области хидрометеоролошких ризика
Потребно је даље јачати материјално техничке и људске капацитете за интервентну
помоћ и за брзо отклањање последица елементарних непогода у саставу Територијалне
ватрогасне јединице и предузећа Комуналне услуге.
Успоставити евиденцију теретних возила, аутобуса и трактора, који се по потреби могу
ставити у функцију евакуације становништва или чишћења снијега у руралним подручјима ако се
за то укаже потреба.
Подићи на виши ниво капацитете Хигијенско епидемиолошке службе Дома здравља
Приједор за пружање помоћи угроженом становништву када је у питању дезинфекција
површина, стамбених објеката и индивидуалних бунара у зонама захваћеним елементарним
непогодама.
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ НОРМАТИВНИХ И ОПШТИХ ПРЕТПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА
АКТИВНОСТИ

1. Донијети План заштите и спашавања од снијежних падавина и снијега у складу са Законом о
путевима и Процјеном угрожености од елементарних непогода и других несрећа на подручју
града Приједора.
Извршолац задатка:
Учесници:
Рок:

Градоначелник на приједлог Одсјека ЦЗ
Одјељење за стамбено комуналне послове
30. октобар 2014. године

2. Извршити ажурирање базе података са подацима о капацитетима, људству и другим
показатељима од непосредног значаја за спровођење задатака заштите и спашавања од снијега
и снијежних наноса.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек цивилне заштите
Одјељење за стамбено комуналне послове
30. октобар 2014. године

3. Одржати сједницу Градског штаба за ванредне ситуације уз присуство представника субјеката
учесника у спровођењу Плана заштите од снијежних падавина и снијега и усвојити План рада
Штаба на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спашавања од снијежних
падавина и снијега у сезони 2014/2015 и План оперативног спровођења Програма заштите и
спашавања од снијежних падавина и снијега у Републици Српској у сезони 2014/1015 за подручје
града Приједора. Извршити анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за
заштиту и спашавање и усвојити Финансијски план за спровођење задатака из ове области.
Извршилац задатка:
Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације
30. октобар 2014. године

4. Израдити елаборат о тренутном стању локалних и некатегорисаних путева са аспекта
одржавања и функционисања зимске службе. Сачинити приједлог мјера и задатака у циљу
унапређења рада и ефикасности зимске службе.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек за саобраћај
ЈП „ Комуналне услуге „
Служба за мјесне заједнице
10. новембар 2014. године

5. Израдити Елаборат о тренутном стању нисконапонске мреже са посебним освртом на
критичне тачке у случају великих снијежних падавина и с тим у вези прецизирати појачане
кадровске и материјално-техничке капацитете како би се евентуални прекиди у снабдијевању
становништва електричном енергијом свели на најмању мјеру.
Извршилац задатка:
Рок:

РЈ „ Електродистрибуција „
15. новембар 2014. године

6. Одржати радне састанке са привредним друштвима, другим правним лицима, удружењима
грађана, надлежним организационим јединицама ЦЗ и повјереницима заштите и спашавања
како би се извршиле припреме, дала стручна упутства и побољшала организованост и међусобна
координација на спровођењу мјера из области заштите и спашавања од снијежних падавина и
снијега.
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Одсјек цивилне заштите
Привредна друштва, релевантна правна лица,
Удружења грађана, МЗ и повјереници ЦЗ
30. октобар 2014. године

7. Успоставити ефикасан систем осматрања и обавјештавања на подручјима са повећаним
ризиком од великих снијежних падавина.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек цивилне заштите
МЗ, повјереници ЦЗ, мрежа противградних станица
30. октобар 2014. године

8. Обезбједити провођење благовременог информисања и упознавања становништва о
опасностима од великих снијежних падавина и посљедица које изазивају, као и потребним
мјерама заштите и спашавања.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок.

Одјељење за стамбено комуналне послове
Локални информативни медији
Током зимске сезоне

9. Учествовати на састанцима на регионалном нивоу ради анализе стања и припреме и
спровођења мјера и активности заштите од снијега и снијежних наноса.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек цивилне заштите
ЈКП „ Комуналне услуге „
Према динамици РУЦЗ Републике Српске

10. Са садржајем Плана активности упознати удружења за заштиту природе, еколошка
удружења, горане, извиђаче, планинарска друштва, ауто мото друштва и клубове, омладинске и
невладине организације. Овим путем развијати свијест о потреби спровођења мјера заштите од
снијега и снијежних наноса и осмислити начине њиховог ангажовања на конкретним задацима.
Извршилац задатка:
Рок:
III

Одсјек цивилне заштите
30. октобар 2014. године

ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНИХ МЈЕРА ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ОТКЛАЊАЊА
ОПАСНОСТИ ОД ВЕЛИКИХ СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА

11. Ажурирати базу података са списковима старијих, изнемоглих и непокретних лица, трудница,
инвалида, лица у стању социјалне потребе, бескућника, специфичних категорија болесника
(инсулин овисних дијабетичара, дијализних болесника и др.).
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Центар за социјални рад
МЗ и здравствене установе
30. октобар 2014. године

12. Извршити санацију оштећених коловоза и путних комуникација на најкритичнијим мјестима и
извршити обиљежавање ивица коловоза одговарајућим маркерима.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек за саобраћај
„ Приједорпутеви „ и „ Комуналне услуге „
Континуирано
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13. У случајевима прекида напајања електричном енергијом појединих насеља на подручју града
Приједора, узрокованог великим снијежним падавинама, предузети хитне мјере на отклањању
кварова на електричној мрежи и успостављању редовне испоруке електричне енергије.
Извршилац задатка:
Рок:

РЈ „ Електродистрибуција“ Приједор
Континуирано

14. У зимском периоду одржавања путева ( 15. Новембар текуће до 15. Март наредне године )
организовати пунктове зимске службе. Обезбједити потребне количине соли и абразивног
материјала за посипање коловоза.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за стамбено комуналне послове
Извођачи радова према Плану зимске службе
30. октобар 2014. године

15. Донијети План зимске службе којим је потребно регулисати вријеме и начин организовања и
рада пунктова зимске службе, систем веза и обавјештавања, дежурства, количине и локације
депоновања посипног и абразивног материјала, постављање ознака, обиљежавање и начин
уклањања напуштених. Затрпаних и хаварисаних возила са коловоза и др.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за стамбено комуналне послове
Одабрани извођачи радова
15. новембар 2014. године

16. План зимске службе са јасно дефинисаним путним правцима и називом правних лица са
којима је закључен уговор о зимском одржавању доставити Републичкој управи цивилне
заштите путем канцеларија Регионалних центара ЦЗ.
Извршилац задатка:
Рок:

Одјељење за стамбено комуналне послове
01. новембар 2014. године

17. Ради што ефикаснијег дјеловања зимске службе носиоци активности на подручју града
обавезни су остварити сарадњу са МУП-ом – Станицом за безбједност саобраћаја,
хидрометеоролошком службом, предузећима која располажу са специјалним машинама, Ауто
мото савезом и средствима јавног информисања ради сталног и благовременог информисања
учесника у саобраћају о стању, условима и режиму саобраћаја на путевима.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек за саобраћај
Предузећа надлежна за одржавање путева
Током зимске сезоне

18. Обезбједити стални надзор над спровођењем ових мјера на локалним и некатегорисаним
путевима на подручју града Приједора.
Извршилац задатка:
Рок:

Одсјек за саобраћај
Током зимске сезоне

19. Путем средстава јавног информисања и других видова обавјештавања упознати власнике и
станаре стамбених објеката и власнике предузећа и радњи да су обавезни извршити
правовремено уклањање снијега и леда са површина испред својих објеката, скинути снијег и
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обити леденице са кровова и паркирати возила на начин на који неће ометати пролаз и
интервенцију механизације за чишћење снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за стамбенокомуналне послове
Комунална полиција и локални медији
Континуирано

20. Предузеће „ Електродистрибуција „ Приједор дужно је у случају обилнијих снијежних
падавина, односно ниских температура обезбједити додатне људске и техничке капацитете за
санацију кварова на далеководној и нисконапонској мрежи.
Извршилац задатка:
Рок:
IV

РЈ „ Електродистрибуција „ Приједор
Континиурано

АКТИВНОСТИ УСМЈЕРЕНЕ НА ПОБОЉШАЊУ СТАЊА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА
ОД СНИЈЕГА И СНИЈЕЖНИХ ПАДАВИНА
А) Системске и организационе мјере:

21. На основу донесених Процјена и планова утврдити потребе и начин ангажовања
додатних и материјално техничких средстава и опреме за успјешно спровођење ове мјера
заштите и спашавања од снијежних наноса и снијега на подручју града Приједора.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек цивилне заштите
Одјељење за стамбенокомуналне послове
Предузећа за зимско одржавање путева
30. октобар 2014. године

22. Обавезно достављати извјештаје Републичкој управи цивилне заштите
карактеристикама елементарне непогоде, предузетим мјерама и захтјевима за помоћ.
Извршилац задатка:
Рок:

о

Градски штаб за ванредне ситуације
По потреби

23. Обезбједити неопходна материјално техничка средства и опрему за рашчишћавање
путева.
Извршилац задатка:
Рок:

Извођачи радова из уговора
01. новембар 2014. године

24. У случају повећане опасности од великих снијежних падавина и њихових последица
ускладити дежурства надлежних субјеката и институција од значаја за предузимање мјера
заштите и спашавања.
Извршилац задатка:
Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације
По потреби

25. Припаднике јединица ЦЗ који се ангажују на задацима заштите и спашавања осигурати од
последица несретног случаја и обезбједити им новчану надокнаду за вријеме ангажовања на
задацима заштите и спашавања.
Извршилац задатка:
Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације
Континуирано
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26. Ажурирати односно детаљно разрадити систем веза за потребе извођења акција заштите
и спашавања од снијежних падавина и снијега.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одсјек за цивилну заштиту
Имаоци функционалних система веза
15. новембар 2014. године

Б) Људски и материјални ресурси:
27. Извршити припрему, односно отклањање техничких и других недостатака на возилима,
опреми и техници потребној за извођење акција заштите и спашавања од великих снијежних
наноса и снијега, те записнички утврдити недостатке и оштећења. На основу наведеног
записника извршити селекцију и процјену поправака, те планирати и спровести санацију
приоритетних техничких средстава и опреме.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Одјељење за стамбено комуналне послове
АД „ Приједорпутеви „ и „ Комуналне услуге“
01. Новембар 2014. Године

28. Утврдити услове, организацију и начин ангажовања тешке грађевинске механизације у
смислу подршке акцијама заштите и спашавања. Успоставити и ажурирати прегледе
расположиве грађавинске механизације свих имаоца који се могу укључити у акције заштите и
спашавања из ове области.
Извршилац задатка:
Учесници:

Одјељење за стамбено комуналне послове
Одсјек цивилне заштите
Власници тешке механизације
20. Октобар 2014. године

Рок:

29. Сви носиоци задатака обухваћени овим Планом, обавезни су о реализацији утврђених
задатака извјестити Градски штаб за ванредне ситуације града Приједора.
Извршилац задатка:
Рок:
V

Сви субјекти носиоци задатака
01. Новембар 2014. Године

СПРОВОЂЕЊЕ ОПЕРАТИВНИХ МЈЕРА

30. Оперативне мјере спроводити у складу са овим Планом и плановима оперативног
спровођења Плана активности на спровођењу посебних мјера заштите и спашавања од
снијежних наноса и снијега, при чему руководећу улогу има Градски штаб за ванредне ситуације
града Приједора.
Извршилац задатка:
Учесници:
Рок:

Градски штаб за ванредне ситуације
Субјекти извршиоци задатака из плана
У току зимске сезоне

31. Извршавање задатака предвиђених овим планом планирати у Буџету града Приједора.
Извршилац задатка:
Рок:

Одјељење за стамбено комуналне послове
Одјељење за финансије
приликом усвајања Буџета
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ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

32. О реализацији задатака из овог Плана сви извршиоци задатака дужни су писаним путем
извјестити Градски штаб за ванредне ситуације града Приједора, најкасније до 10.11.2014.
године, а по завршетку зимске сезоне сачинити и доставити коначан извјештај о предузетим
мјерама.
VII

СТУПАЊЕ НА СНАГУ

33. Овај План ступа на снагу даном доношења од стране Градоначелника града Приједора и исти
ће се објавити у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 02-81-7/14
Приједор,
Датум: 29.10.2014. године

КОМАНДАНТ ШТАБА
Марко Павић,с.р.

134.
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
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне
послове и заштиту животне средине града
Приједора извршен је упис
Заједница
етажних власника стамбених зграда у:
*Одјељење за стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине града Приједора,
на основу рјешења бр. 08-372-76/14 од
27.08.2014.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
3/04, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Вожда Карађорђа 13,
ГС – 2 и то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Коњевић Јеленко умјесто
ранијег Муњиза Томе.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине града Приједора,
на основу рјешења бр. 08-372-98/14 од
30.09.2014.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
180/07, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ, Приједор, Ул. Петра
Петровића Његоша 10/Л-2 и то како слиједи:

Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Зекановић Весна умјесто ранијег
Радиновић Рајка.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине града Приједора,
на основу рјешења бр. 08-372-95/14 од
30.09.2014.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
16/04, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Љубија, Ул. Драге Лукетића бр. 9 и
то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Ћургуз Дамир умјесто ранијег
Ћурић Миле.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине града Приједора,
на основу рјешења бр. 08-372-90/14 од
01.10.2014.године, извршило је у регистру
заједнице етажних власника стамбених
зграда, у регистрарском листу број: 248/14,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Петра Петровића
Његоша 7.
Назив и сједиште заједнице етажних
власника: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Петра Петровића
Његоша 7.
Оснивачи: 11 етажних власника дијела зграде.
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Дјелатност: 81.10- Помоћне дјелатности
управљања дијелом 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:
Вучен
Алекса,
предсједник
скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине града Приједора,
на основу рјешења бр. 08-372-99/14 од
07.10.2014.године, извршило је у регистру
заједнице етажних власника стамбених
зграда, у регистрарском листу број: 249/14,
УПИС оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ „Карингтонка“
улаз Ф, Приједор, Рудничка Л-4, улаз Ф.
Назив и сједиште заједнице етажних
власника: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ „Карингтонка“ улаз Ф,
Приједор, Рудничка Л-4, улаз Ф.
Оснивачи: 13 етажних власника дијела зграде.
Дјелатност: 81.10- Помоћне дјелатности
управљања дијелом зграде.
Иступа у правном промету самостално у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином.
Чланови одговарају супсидијарно до висине
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удјела у плаћању трошкова одржавања
дијела зграде.
Заступа: Унчанин Богдан, предсједник
скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине града Приједора,
на основу рјешења бр. 08-372-100/14 од
14.10.2014.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
215/10, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, Илије Стојановића 3 и то
како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Тркуља Драгана умјесто ранијег
Мутић Младена.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења бр. 08-372101/14 од 17.10.2014.године, извршило је у
регистру заједница зграда у регистрарском
листу број: 134/05, УПИС промјене лица
овлаштеног
за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ПОСЛОВНЕ ЗГРАДЕ
„ГРАДСКА ТРЖНИЦА“, Приједор, Ул. Милоша
Обреновића бб, са даном доношења
рјешења.
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-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.
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