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46.
На основу члана 39. став (2) и члана 82. став
2, Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19),
члана 59., став 3 и 80а Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 93/06, 86/07, 14/10, 05/12 и 58/19), члана 39. став
(2) Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), а у вези члана 599.
Закона о облигационим односима („Службени лист
СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 57/89 31/93) и „Службени
гласник Републике Српске“ број 17/93, 03/96, 39/03
и 74/04), члана 137. Пословника о раду Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједор“ број: 2/18) уз претходно прибављену
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске Рјешење
број:
12.03.5-330-4066/20,
од
22.01.2021.године, Скупштина града Приједора на III
(трећој) сједници, одржаној дана 4.3.2021. године,
доноси
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Анекс 1. уговора о закупу
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју града Приједора

Члан 1.
Даје се сагласност градоначелнику Града
Приједора да са закупопримцем Лазић Радојом из
Бистрице - Приједор, закључи Анекс 1. уговора о
закупу пољопривредног земљишта у својини

Републике Српске, којим ће се извршити пренос
права кориштења на основу Уговора о закупу
пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске, на подручју града Приједора број: 02-02296-15/18 од 21.05.2018.године.
Члан 2.
За потписивање Анекса 1. Уговораиз тачке 1.
ове Одлуке, овлашћује се градоначелник Града
Приједор.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у “Службеном гласнику Града
Приједора”.

Број: 01-022-39/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

47.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20), Скупштина града
Приједора је на 3. сједници, одржаној 4.3.2021.
године, донијела
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ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег програма мјера за
спрјечавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести на подручју Града
Приједора за 2021. годину
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Годишњи програм
мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести на подручју Града
Приједора за 2021. годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи
програм мјера за спрјечавање и сузбијање,
елиминацију и ерадикацију заразних болести на
подручју Града Приједора за 2021. годину.

Број: 3/21

Члан 3.
О извршењу ове Одлуке
Одјељење за друштвене дјелатности.

стараће

се

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-40/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА
за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју Града Приједор за
2021. годину
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Чланом 3. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број:
90/17, 42/20 и 98/20) (у даљем тексту- Закон) прописана је обавеза планирања, предузимања и провођења
мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести у јединицама локалне
самоуправе и њеним органима, здравственим и другим установама, предузећима и другим правним и
физичким лицима.
У спровођењу општих и посебних превентивних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести
становништва, Скупштина Града преко својих органа, као и здравствене и друге установе, предузећа и друга
правна и физичка лица, усмјериће активности нарочито на спровођењу општих, посебних, ванредних и осталих
мјера заштите становништва од заразних болести.
Стручно спровођење и давање смјерница за спровођење превентивних мјера заштите становништва од
заразних болести, вршиће Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања Лука и ЈЗУ „Дом здравља"
Приједор, а контролу спровођења превентивних мјера заштите становништва од заразних болести, вршиће
здравствена инспекција, инспекција за храну и ветеринарска инспекција.
II - МЈЕРЕ ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ
Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних и осталих
мјера за спречавање и сузбијање заразних болести.
1. Опште мјере за заштиту од заразних болести
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Број: 3/21

1) Обезбиједити санитарно техничке услове за одржавање личне и опште хигијене и уклањање отпадних
материја у објектима у којима се обавља пословна дјелатност и у њиховој околини, средствима
саобраћаја и свим мјестима јавног окупљања.
Извршилац
Правна лицаВласници објекта

Учесник
Јавна предузећа и
установе

Извор
финансирања

Рок
Први квартал
2021. године

Примједба

Властита средства

2) Обезбјеђивање здравствено исправне воде намијењене за пиће.
Извршилац

„Водовод“а.д.
Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство,
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства+
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Обим контроле
ускладити са
Правилником о
здравственој
исправности воде за
пиће

3) Обезбјеђивање микробиолошке исправности хране и предмета опште употребе као и чистоће опреме,
уређаја радне одјеће, радних површина и руку радника који раде у производњи и промету тих производа.
Извршилац
Субјекти који се баве
производњом,
прерадом и
прометом хране и
предмета опште
употребе
Надлеже инспекције

Учесник

Институт за јавно
здравство

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства+
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
За циљна испитивања
у случају тровања
средства се
обезбјеђују из Буџета
Града Приједор

4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, насељеним мјестима,
објектима за снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу, прераду и промет хране и предмета
опште употребе, те сировина за њихову производњу.
4.1. Превентивна дезинфекција
Спровођењем превентивне дезинфекције извршити уништавање, успоравање, раста размножавања или
уклањања већине микроорганизама на површинама, у просторијама,
објектима и уређајима, прибору, те опреми, уз примјену физичких, хемијских или биолошких метода.
Извршилац

Правно лице или
предузетникобављање у складу
са властитим планом

Учесник

Установа
регистрована за
ДДД послове

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства+
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
За сузбијање
микроорганизама
могу се користити
дезинфекциона
средства која су
прописно
регистрована и
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Број: 3/21
допуштена за
примјену од стране
Министарства
здравља у Републици
Српској

4.2. Превентивна дезинсекција
Спровођењем дезинсекције на еколошки прихватљив начин извршити сузбијање штетних инсеката (комарци,
жохари, мухе и др.)
Извршилац

Учесник

Корисник објекта

Установа
регистрована за
ДДД послове

Рок
Према
плану
извршења
ДДД

Извор
финансирања
Средства из
Буџета Града
Приједор и
корисници
објеката

Примједба
Током спровођења
дезинсекције предузети
све неопходне мјере
заштите пчела

4.3. Превентивна дератизација
Спровођењем дератизације на еколошки прихватљив начин, извршити смањење популације штетних глодара
испод прага штетности ради спречавања ширења заразних болести.
Извршилац
Установа
регистрована
за ДДД
послове –
најповољнији
извођач

Учесник

Градска управа
Приједор

Рок
Према плану ДДДаприл/мај,
септембар/октобар
2021. године

Извор
финансирања
Корисници
услуга
+Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Превентивна
дератизација се
врши у објектима из
члана 8. тачка 4
Закона

5) Обезбиједити потребне резерве лијекова, дезинфекционих средстава, заштитних и других медицинских
средстава и опреме за употребу у случају избијања епидемија.
Извршилац

Дом здравља
Приједор

Учесник
Апотекарске
установе
Градска управа
Приједор

Рок

Континуирано

Извор
финансирања
Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Субјекат који обавља
пословну дјелатност
обезбјеђује средства
за дезинфекцију у
случају поглашења
ванредног стања

6) Извршити уклањање људских и животињских излучевина, лешева, органа и ткива, отпадних вода и других
отпадних материја на начин и под условима који не угрожавају здравље становништва, изворишта воде за пиће
и животну средину.
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Извршилац

„Комуналне услуге“
а.д. Приједор

2.
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Учесник
Субјекти који
обављају
пословну
дјелатност која
ствара отпадне
материје

Рок

Извор
финансирања

Властита
средства+
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Број: 3/21

Примједба

Стручни надзор врши
надлежна инспекција
и Комунална полиција

Посебне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести су:

1) Вршити континуирани епидемиолошки надзор, здравствено образовање и континуирано
информисање запослених радника, пацијената и становништва о кретању заразних болести,
карактеристикама појединих болести, мјерама заштите и тренутној епидемиолошкој ситуацији.
Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Субјекти који
обављају
пословну
дјелатност

Извор
финансирања
Властита
средства+
Средства из
Буџета Града
Континуирано
Приједор
Средства
надлежних
институција
Рок

Примједба

Стручни надзор врши
Институт за јавно
здравство Републике
Српске

2) Вршити стални санитарни надзор над лицима запосленим на одређеним пословима и посебну
едукацију тих лица, ради спречавања преношења заразних болести.
Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Институт за јавно
здравство
Републике Српске,
Надлежна
инспекција

Извор
финансирања
Средства
субјеката која
обављају
пословну
Континуирано
дјелатност +
Средства из
Буџета Града
Приједор
Рок

Примједба
Под стални санитарни
надзор се стављају
лица која раде на
пословима
предвиђеним чланом
20. Закона

3) Извршити посебну едукацију лица у складу са основним и проширеним програмом едукације (члан 23.
Закона).
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске

Рок

Извор
финансирања

Континуирано Послодавац

Примједба
Посебна едукација се
организује за лица из
члана 323. тачка 2
Закона
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4) Спровести епидемиолошко истраживање на терену ради раног откривања извора и путева преношења
заразних болести, откривање лица која су била изложена примарном извору заразе и у контакту са обољелим
лицима као и здравствени надзор над тим лицима.
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Институт за јавно
здравство
Републике Српске

Рок

Извор
финансирања

Средства Дома
здравља +
Континуирано Средства из
Буџета Града
Приједор

Примједба
Епидемиолошко
истраживање
обавезно спровести у
случајевима
предвиђеним чланом
24. тачка 3. Закона

5) Поднијети захтјев за лабораторијско испитивање и брзу дијагностику заразног обољења, те верификацију
узрочника заразне болести у референтном центру за микробиолошка лабoраторијска испитивања узрочника
заразне болести.
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Рок

Институт за јавно
здравство
Републике Српске
и
Референтне
лабораторије

У случају
сумње на
појаву
заразне
болести

Извор
финансирања
Средства
Дома
здравља

Примједба
Референтна лабораторија о
добијеним резултатима
дужна је обавијестити
субјекте у складу са чланом
25 и 26. Закона

6) Спровести одговарајуће припреме за спровођење мјера карантина у случају доношења наредбе о
организовању и спровођење карантина од стране Министра.
Извршилац

Учесник

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор
Градски штаб за
вандредне ситуације

Министарство
здравља и
социјалне
заштите,
Надлежна
инспекција
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Општа болница
Приједор
Полицијска
управа Приједор

Рок

У случају
сумње на
појаву
заразне
болести

Извор
финансирања

Средства из
Буџета
Републике
Српске

Примједба

Објекти за спровођење
мјера карантина одређују
се наредбом Министра
на приједлог Института

7) Обезбиједити посебне услове за смјештај лица обољелог од заразне болести у изолацији и њихово лијечење
у здравственој установи као и превоз санитетским возилом тих лица.
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Учесник

Дом здравља
Приједор

Рок

По
потреби и
захтјеву
доктора
медицине

Извор
финансирања
Властита
средства
здравствених
установа
Средства из
Буџета
Републике
Српске

Број: 3/21

Примједба

У санитeтским возилима за
превоз обавезно спровести
дезинфекцију и
дезинсекцију након сваког
превоза обољелог лица

8) Од стране Ветеринарских установа на подручју Града Приједор благовремено обавијестити надлежне
здравствене установе о појави и кретању зооноза.
Извршилац

Ветеринарске
амбуланте

Учесник
Институт за јавно
здравство
Дом здравља
Приједор
Ветеринарски
институт

Рок

Извор
финансирања

Примједба

У случају
појаве
зооноза

Властита
средства
ветеринарских
амбуланти

На подручју Града
Приједор у случају појаве
зооноза формира се
Комисија за спрјечавање и
санацију

9) Извршити прописану евиденцију, пријављивање, обавјештавање и достављање извјештаја Институту о
заразним болестима.
Извршилац
Дом здравља
Приједор
Болница „Др
Младен
Стојановић“
Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике
Српске

Рок

Извор
финансирања

Примједба

Континуирано

Властита
средства
здравствених
установа

ХЕ Служба Дома здравља
Приједор доставља
Институту пријаве о
појављивању епидемије
заразних болести

10) Извршити имунизацију и хемопрофилаксу против заразних болести.
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор
Педијатријска
служба,
Болница „Др Младен
Стојановић“
Приједор

Учесник

Институт за јавно
здравство
Републике Српске

Рок
Према
посебном
годишњем
плану Дома
здравља
Ускладити
према
календару
имунизације
за текућу
годину

Извор
финансирања

Средства
Фонда
здравствене
заштите

Примједба

Имунизацију спровести у
складу са Правилником о
начину спровођења
имунизације против
заразних болести.
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Број: 3/21

11) Вршити редовно тестирање крви, ткива, ћелија, органа и другог хуманог материјала код добровољних
давалаца крви.
Извршилац
Завод за
трансфузиологију
РС– Одјељење
Приједор

Учесник
Болница „Др
Младен
Стојановић“
Приједор

Рок

Извор
финансирања

Примједба
Тестирање вршити у
складу са прописима
који уређују
трансфузијску
дјелатност

Средства
Континуирано Завода за
трансфузију

12) Спровести организационе, техничке, дијагностичке, терапеутске, хигијенске и друге мјере за спречавање и
сузбијање интрахоспиталних инфекција у здравственим установама.
Извршилац

Здравствене
установе на подручју
Града Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске

Рок
Према
посебном
годишњем
плану здр.
установе

Извор
финансирања
Властита
средства
здравствених
установа

Примједба
Здравствене установе
доносе посебан програм
мјера за спрјечавање и
сузбијање инфекција

13) Спровести мјере за адекватно управљање медицинским отпадом.
Извршилац

Здравствене
установе на подручју
Града Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Фонд за заштиту
животне средине
и енергетску
ефикасност РС

Извор
финансирања
Властита
средства
здравствених
установа
Континуирано
Средства Града
Приједор
Екстерни
извори
финансирања
Рок

Примједба
Прикупљање,
раздвајање и коначно
одлагање
медицинског отпада
вршити у складу са
прописима који
уређују управљање
медицинском
отпадом

14) Спровести дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у току и након завршетка заразне болести.
Извршилац

Учесник

Рок

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Овлашћени
извођач ДДД

Након
завршетка
заразне
болести

Извор
финансирања

Примједба

Средства Дома
здравља +
Средства из
Буџета града
Приједора

ДДД се спроводи на
приједлог Института као
резултат
епидемиолошког
надзора

15) Вршити здравствени надзор над лицима која носе узрочнике одређених заразних болести и над путницима
у међународном саобраћају који долазе из подручја зараженог или угроженог посебно опасном заразном
болешћу, колером или маларијом.
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Учесник
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља"
Приједор
Републички
здравствени
инспектор

Рок
За период
док су
лица
носиоци
узрочника
заразних
болести
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Извор
финансирања

Властита
средства
здравствених
установа

Примједба

Надзор се врши у складу са
Правилником који доноси
Министар

16) Обезбиједити безбједан транспорт инфективног биолошког материјала.
Извршилац

Учесник

Здравствене
установе на подручју
Града Приједор

Овлашћене фирме
за транспорт,
третман и
складиштење
медицинског
отпада.

Рок

Извор
финансирања.

Примједба

Властита
Континуирано средства
здравствених
установа

3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести
Ванредне мјере за спрјечавање и сузбијање заразних болести спроводе се у ситуацији у којој долази до
угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем непосредне опасности за масовно преношење заразне
болести, те масовног обољевања становништва на подручју Града Приједор. Да би се спријечиле и сузбиле
заразне болести на подручју Града Приједор неопходно је предузети сљедеће мјере.
1) У случају опасности масовног преношења заразне болести на подручју Града Приједор врши се
ограничавање кретања у зараженом и угроженом подручју и стављање под здравствени надзор лица које је
било у контакту са зараженим лицем.
Извршилац

Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник
Институт за јавно
здравство
Републике Српске
Ветеринарске
станице,
Надлежна
инспекција,Полицијска
управа

Рок

У случају
појаве
опасности

Извор финансирања.

Примједба

Властита средства
здравствених установа,
Средства Града Приједор,
Екстерни извори
финансирања

2)Извршити ограничење или забрану промета поједине или свих врста робе и средстава на критичном
подручју.
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Приједор
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Учесник
Институт за јавно здравство
Републике Српске
Ветеринарске станице
Надлежна инспекција
Полицијска управа
Приједор

Рок
У случају
појаве
опасности

Број: 3/21

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

3) Донијети Одлуку о престанку рада васпитно-образовних установа и забрану окупљања на јавним мјестима.
Извршилац
Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник
Министарство просвјете
Институт за јавно здравство
Републике Српске

Рок
У случају
потребе

Извор
финансирања.

Примједба

Буџет Града
Приједор

4) Доношење одлуке о обавезном ангажовању запослених у здравственим установама и других грађана на
отклањању посљедица настале ситуације.
Извршилац

Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник
Министарство просвјете,
Министарство здравља и
социјалне заштите,Институт за јавно здравство
Републике Српске
Дом здравља Приједор

Рок
У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

5) Извршити ванредну вакцинацију, односно хемопрофилаксу.
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Рок

Институт за јавно здравство
Републике Српске

У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

6) Донијети одлуку о изолацији обољелих у кућним условима или другом адаптираном објекту када због
масовног обољевања није могућа изолација у здравственој установи.
Извршилац
Градски штаб за
ванредне ситуације
Приједор

Учесник
Министарство здравља и
социјалне заштите
Републике Српске-Дом
здравља Приједор

Рок
У случају
појаве
опасности

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

7) Донијети одлуку о уступању и адаптацији других објеката и ангажовање потребних средстава и опреме за
потребе здравствене службе.
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Учесник

Рок

Министарство здравља и
социјалне заштите
Републике Српске
Дом здравља Приједор
Надлежна инспекција

У случају
појаве
опасности

Број: 3/21

Извор
финансирања.

Примједба

Буџет Града
Приједор

8) Успостављање карантина и стављање у карантин лица које је било у контакту са лицем обољелим од посебно
опасне заразне болести, те у складу са препорукама и другим мјерама
које природа болести налаже, односно мјерама које предложи Свјетска здравствена организација.
Извршилац

Градски штаб за
ванредне ситуације

Учесник
Министарство за
здравствену заштиту
Институт за јавно
здравство Републике
Српске
Надлежна
инспекција

Извор
финансирања

Рок

У случају
појаве
опасности

Буџет
Републике
Српске

Примједба
Објекти за спровођење
мјера карантина
одређују се наредбом
министра на приједлог
Института

9) Вршити редовно и благовремено информисање јавности о актуелној епидемиолошкој ситуацији, постојећим
ресурсима, мјерама које се предузимају и које треба да предузму грађани.
Извршилац
Градски штаб за
ванредне ситуације

Учесник

Рок

Институт за јавно
здравство Републике
Српске
Градска управа Приједор

Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

10) Успоставити
континуирану комуникацију и обавјештавање према прописаној структури ланца
комуникације (ХЕ Служба дома здравља, Институт за заштиту здравља, Министарство здравља и социјалне
заштите Републике српске и Влада Републике Српске).
Извршилац
Хигијенскоепидемиолошка
служба ЈЗУ „Дом
здравља" Приједор

Учесник

Рок

Институт за јавно
здравство Републике
Српске
Градска управа Приједор

Континуирано

Извор
финансирања

Примједба

Буџет Града
Приједор

11. Континуирано пратити стање на терену, извјештавати Републички Штаб за ванредне ситуације, МУП и друге
субјекте укључене у активности заштите здравља становништва.
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Извор
финансирања

Учесник

Рок

Институт за јавно
здравство Републике
Српске
Дом здравља Приједор

Континуирано

Примједба

Буџет Града
Приједор

4.Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних болести
1. Сахрањивање, ексхумацију и превоз умрлих лица вршити на начин који онемогућава ширење заразне
болести.
Извршилац

„Комуналне
услуге“а.д. Приједор

Учесник

Надлежна
инспекција

Извор
финансирања

Рок

Континуирано

Буџет Града
Приједор

Примједба
Министар доноси
Правилник о начину и
условима
сахрањивања и
ексхумацији умрлих
лица

2) Превоз умрлих лица вршити од стране правних лица или предузетника регистрованих за обављање те
дјелатности намјенским возилом.
Извршилац
Правна лица
регистрована за
превоз умрлих лица

Учесник
Надлежна
инспекција

Рок

Извор финансирања

Континуирано

Примједба

Буџет Града
Приједор

3) У случају смрти посебно опасне заразне болести, опремање умрлог лица обављати у здравственој установи
у којој је лице умрло.
Извршилац
Здравствене
установе

Учесник
ЈЗУ „Дом здравља"
Приједор

Извор
финансирања
Буџет Града
Континуирано
Приједор
Рок

Примједба

3) Ексхумацију вршити уз рјешење-сагласност здравственог инспектора.
Извршилац

Комуналне
услуге“а.д. Приједор

Учесник

Надлежна
инспекција

Рок

Извор
финансирања

Подносилац
Континуирано захтјева за
ексхумацију

Примједба
Министар доноси
Правилник о
начинима и условима
сахрањивања и
ексхумацији умрлих
лица

5) Сахрањивање умрлих лица вршити само на мјестима одређеним за сахрањивање.
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Учесник

Вјерске заједнице

Рок

Извор
финансирања

Подносилац
Континуирано захтјева за
сахрањивање
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Примједба
Министар доноси
Правилник о начинима
и условима
сахрањивања и
ексхумацији умрлих
лица

III - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА
Ради ефикасније стручне примјене прописаних и других мјера превентивне здравствене заштите становништва
од заразних болести, здравствене службе морају:
- Бити оспособљене за рано отклањање извора заразе и путева преношења заразе.
- Вршити лабораторијско испитивање узрочника заразних болести, односно епидемија заразних
болести.
- Обезбиједити довољне резерве вакцина за болести које подлијежу обавезној имунизацији.
О спровођењу овог Програма стараће се здравствена инспекција, инспекција за храну и ветеринарска
инспекција у складу са својим надлежностима.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор".

Број: 01-022-40/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

48.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20), Скупштина града
Приједора је на 3. сједници, одржаној 4.3.2021.
године, донијела
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег програма мјера систематске
превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју Града Приједора за 2021. годину

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Годишњи програм
мјера систематске превентивне дезинсекције и

дератизације на подручју Града Приједора за 2021.
годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи
програм
мјера
систематске
превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју Града
Приједора за 2021. годину.
Члан 3.
О извршењу ове Одлуке
Одјељење за друштвене дјелатности.

стараће

се
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-41/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА
систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједор за 2021.
годину
УВОД
Скупштина Града Приједор на основу чланова 15. и
16. Закона о заштити становништва од заразних
болести („Службени гласник Републике Српске",
број 90/17, 42/20 и 98/20 ) и члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), доноси Годишњи
Програм
мјера
систематске
превентивне
дезинсекције и дератизације на подручју Града
Приједор за 2021. годину.
Овим програмом, уређује се провођење општих и
превентивних мјера дезинсекције и дератизације на
подручју Града Приједор да би се заштитило
становништво од заразних болести, као и начин и
контрола провођења, подношење извјештаја након
проведених превентивних мјера, те начин
финансирања.
1. СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ
И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, КАО ОПШТЕ МЈЕРЕ
ЗАШТИТЕ СТАНОВНИКА ОД ЗАРАЗНИХ
БОЛЕСТИ
Опште ДДД мјере спроводе се на јавним
површинама, насељеним мјестима, објектима за
снабдијевање водом за пиће, објектима за
производњу и промет хране и предмета опште
употребе, те сировина за њихову производњу,
односно средствима намијењеним за њихов превоз,
објектима и просторијама за одлагање отпадних
материја, објектима здравствених установа,
објектима и средствима јавног саобраћаја,
стамбеним објектима и двориштима, мјестима
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јавног окупљања и задржавања људи, и осталим
објектима привредних друштава, других правних и
физичких лица, у складу са Законом о заштити
становништва од заразних болести.
Власници површина, простора и објеката, односно
одговорна лица задужена за управљање истим,
омогућавају спровођење ДДД мјера.
Корисници ДДД заштите доносе властити план
спровођења
превентивне
дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, као саставни дио
Плана одржавања хигијене објекта, у складу са
Законом.
План спровођења превентивне дезинфекције,
дезинсекције и дератизације садржи:
1) списак хемикалија и биоцида којима ће се
обрадити површина, простор или објекат,
2) детаљно разрађен просторни распоред рада и
рокови обављања ДДД мјера,
3) начин обраде површина, простора или објекта
примјеном једне или више ДДД мјера,
4) мјере опреза, заштиту особа, простора, објекта и
животне средине,
5) приједлог корективних мјера током спровођења
ДДД мјера – допунска обрада или промјена мјере
Овлашћени извођач послова ДДД је здравствена
установа или друго правно лице које има рјешење
министра здравља и социјалне заштите о
испуњавању прописаних услова за обављање
дезинфекције, дезинсекције и дератизације, у
складу са Законом.
1.1. Превентивна дезинсекција
Дезинсекција подразумијева систематско и
планирано сузбијање инсеката и осталих
чланконожаца или њихових развојних облика који
преносе узрочнике заразних болести, изазивају
алергијске реакције или имају токсично дјеловање.
Дезинсекција се проводи примјеном физикалних,
хемијских или биолошких метода и средстава која су
еколошки најприхватљивија, на начин да се не
доводи у опасност здравље људи и животиња.
Најчешћи штетни инсекти које треба сузбијати ако се
појаве, а све ради заштите становништва су:
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комарци све врсте, смеђи и црни жохари, разне
врсте муха.
Циљ сузбијања комараца и њихових развојних
облика јесте спречавање појаве и ширења заразних
болести и смањење кожних проблема и алергијских
промјена насталих убодом комарца и секундарних
инфекција због оштећења коже.
Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци
многих заразних болести као нпр. маларије,
вирусних инфекција, жуте грознице и др.
Обавезна превентивна дезинсекција обавља се у
сљедећим роковима:
а) сваких 90 (деведесет) дана у:
- објектима за производњу, складиштење и промет
животних намирница и сировина за њихову
производњу (клаонице, мљекаре, продавнице меса
и производа животињског поријекла, различити
производни погони, угоститељски и остали објекти
прехране, кухиње, трговачки објекти и тржни
центри, и сл.),
- објектима за јавно водоснабдијевање,
- тржишним центрима, тржницама, рибарницама,
- објектима намијењеним за смјештај већег броја
људи (хотели и други туристички објекти, студентски
и ђачки домови, прихватилишта, социјалне установе
и др.),
- објектима образовних установа (вртићи, основне,
средње, више и високе школе и др.),
- свим здравственим објектима (домови здравља,
амбуланте, ординације, болнице, клинички центри
и др.),
- објектима јавног превоза путника (аеродроми,
жељезничке и аутобуске станице, и др.),
- објектима и мјестима за јавна окупљања и гдје је
фреквентност људи повећана (позоришта, кино
сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и
др.)
- депонији отпада.
б) сваких 180 (сто осамдесет) дана:
- у канализационим системима, колекторима,
шахтовима и енергетским каналима топловодних,
електричних, телефонских и других инсталација,
- у свим другим објектима у којима се обавља
друштвена, привредна или јавна дјелатност.
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Провођење превентивне дезинсекције обавеза је
власника или корисника објеката и простора.
1.2. Превентивна дератизација
Дератизација је скуп различитих мјера које се
предузимају с циљем смањења популације штетних
глодара испод прага штетности, заустављања
размножавања и потпуног уништења популације
штетних глодара који су природни резервоари и
преносиоци узрочника заразних болести.
Епидемиолошки значај: Осим што су глодари
(мишеви) узрочници великих економских штета,
који уништавају имовину и залихе хране они су и
резервоари преносиоци читавог низа заразних
болести човјека као што су: куга, вирусна
хеморагијска грозница с бубрежним синдромом,
лептоспироза,
туларемија,
токсоплазмоза
,
лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза.
Обавезна превентивна дератизација обавља се
најмање два пута у току године и обухвата:
а) објекте васпитно образовних установа
(вртићи, основне, средње, више и високе школе и
др.);
б) свим здравственим објектима (домови
здравља, амбуланте, ординације, болнице,
клинички центри и др.);
в) објекте намијењене за смјештај већег
броја људи (хотели и други туристички објекти,
студентски и ђачки домови, прихватилишта,
социјалне установе и др.);
г) објекте и мјеста за јавна окупљања и гдје је
фреквентност људи повећана (позоришта, кино
сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и
др.);
д) објекте јавног превоза путника
(аеродроми, жељезничке и аутобуске станице и др.);
ђ) објекте за јавно водоснабдијевање;
е) тржни центри , тржнице, рибарнице;
ж) шахтове и енергетске канале гасних,
телефонских, електричних и топловодних и других
инсталација;
з) градску депонију и остале просторе гдје се
депонује смеће;
и) заједничке просторе стамбених и
стамбено-пословних зграда у свим облицима
својине;
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ј) спортске и рекреационе просторе;
к) пословне, складишне, продајне и
производне просторе правних лица;
л) индивидуалне, занатске, угоститељске и
др. радње;
Провођење превентивне дератизације обвеза је
власника или корисника објеката и простора.
2. ОБАВЕЗНА ДЕЗИНСЕКЦИЈА И
ДЕРАТИЗАЦИЈА КАО ПОСЕБНА МЈЕРА
Обавезна дезинсекција и дератизација као посебна
мјера подразумијева механичке, физикалне,
биолошке или хемијске мјере.
Обавезна
дезинсекција и дератизација као засебне мјере
проводе се на површинама, у просторима или
објектима који подлијежу санитарном надзору, а
подузимају се ванредним ситуацијама:
- ако постоји повећан ризик преношења
заразних болести које преносе штетни инсекти и
штетни глодари темељем епидемиолошких
индикација,
- ако популација штетних инсеката и
штетних глодара пређе праг штетности,
- ако се одреди штета на залихама хране
настала дјеловањем штетних инсеката и штетних
глодара,
- ако су у санитарном надзору уочене
неправилности у одржавању објеката које погодују
развоју штетних инсеката и штетних глодара,
- током елементарних непогода,
- током масовних скупова, спортских и
осталих манифестација.
2.1. Обавезне противепидемијске мјере
дезинсекције и дератизације
Противепидемијска дезинсекција и дератизација
проводи се као засебна мјера с циљем брзог и
ефикасног заустављања и спречавања ширења
заразних болести које преносе или узрокују штетни
инсекти и штетни глодари.
Током провођења мјера обавезне превентивне
дезинсекције и дератизације за сваку врсту и у
сваком поступку извођач је обавезан:
а) направити преглед површина и простора,
б) одредити врсту узрочника штете и одредити
мјере с којима ће се смањити, зауставити раст и
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размножавање или потпуно уклањање присутности
штетних инсеката и штетних глодара,
в) утврдити „критичне тачке“ и хранилишта,
г) написати препоруке за едукацију (написати и
подијелити упуте и инструктивне летке),
д) урадити План спровођења мјера обавезне
превентивне, дезинсекције и дератизације
који мора да садржи:
- опис мјере која се проводи,
- детаљно разрађен просторни распоред рада и
рокове обављања мјера,
- начин обраде површина, простора или објекта
примјеном једне или више мјера,
- мјере опреза, заштиту особа, простора,објекта и
околине,
- попис улица, објеката или простора на којима се
мјера проводи,
- вријеме почетка и завршетка,
- начин обавјештавања грађана, здравствене
службе, санитарне инспекције и других,
- попис радника у екипама,
- средства и опрема која ће се користити, те опис
технолошке примјене и
- проведене мјере заштите животне средине.
3. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ИЗВОЂЕЊА
ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА ПРИЈЕДОР
Дератизација и дезинсекција на подручју Града
Приједор одвијаће се у двије оперативне фазе рада:
прољетној и јесењој, што је усклађено са
биолошким циклусом и миграционим особинама
глодара, односно размножавањем штетних
инсеката, а што гарантује најбоље ефекте
уништавања истих. Временски термини одређених
фаза рада у Плану дератизације су одређени, а
извођачи су обавезни да их поштују.
а) ПРВА (ПРОЉЕТНА) ФАЗА дератизације ће се
проводити у временском интервалу:
- од 01. 04. до 30. 05. текуће године,
б) ДРУГА (ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације ће се
проводити у временском интервалу:
- од 01. 10. до 30. 11. текуће године.
У случају повећаног рамножавања штетних глодара
и инсеката или по налогу здравственог инспектора,
дератизација и дезинсекција се могу обављати и
више пута у току године.
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4. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Извршилац
систематске
дезинсекције
и
дератизације је најповољнији извођач у складу са
Законом о јавним набавкама, а могу је обављати
здравствене установе и друга правна лица која
испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме
и средстава, тј. задовољавају прописане норме у
складу са Законом о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике
Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) и Правилником
о условима и поступку за утврђивање испуњености
услова за обављање послова дезинсекције,
дезинфекције и дератизације ради спрјечавања и
сузбијања заразних болести („Службени гласник
Републике Српске", број: 47/10 и 68/11). Извођач је
дужан најкасније у року од 10 дана доставити
Извјештај
о
проведеној
дезинсекцији
и
дератизацији.
4.1. Мјере заштите и опреза
Прије почетка обављања дезинсекције и
дератизације у објектима у којима се налазе
намирнице, треба заштитити намирнице од могућег
онечишћења, као и примијенити препарате који не
остављају мирисе на прехрамбеним производима.
При обављању дератизације у просторима у
којима се обавља производња или промет животних
намирница треба отровне меке поставити у засебно
заштићеним, затвореним и означеним кутијама уз
вођење евиденције о шеми постављања, да се
намирнице заштите од случајног или намјерног
онечишћења.
Ако се дератизација обавља у објектима у
којима се налазе расуте животне намирнице, треба
сакупити остатке мека након проведбе поступка
дератизације.
Дератизацијска средства треба постављати у
затворене
кутије
или
везане
на
жицу
(канализацијски системи, ријечне и морске обале,
насипи) или постављене по шеми, недоступне
домаћим животињама, те их сакупити и
нешкодљиво уништити.
Упутства за заштиту морају да садрже :
- опште мјере предострожности и и безбједности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња.
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4.2. Обавјештавање грађана
Градска управа Приједор и извођач дезинсекције и
дератизације прије почетка провођења планираних
и програмираних превентивних мјера, дужан је
обавијестити
грађане,
привредна
друштва,
установе, предузетнике и друга правна лица о
времену и начину извођења, са свим потребним
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног
информисања, и то пет дана прије почетка извођења
дезинсекције и дератизације
5. ФИНАНСИРАЊЕ
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ

И

ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института,
спроводи надлежна здравствена установа или
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са
Законом.
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале
заразне болести, ако природа болести налаже
спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као
резултат:
1) епидемиолошког надзора у току и након
завршетка болести,
2) надзора здравственог инспектора.
ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се
годишњим Програмом мјера за спречавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних
болести за подручје Републике Српске.
Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на
излучевинама, личним и другим предметима,
превозним средствима и просторијама у којима је
боравило лице обољело од заразне болести,
редовно у току болести и након завршетка болести,
на трошак корисника објекта или власника
превозног средства у којем се обавља дезинфекција,
у складу са Законом.
Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на
лицима, предмету, опреми, простору, јавној
површини, превозном средству на којем се налазе
инсекти који су преносници заразних болести, на
трошак корисника објекта, органа који управља
јавном површином или власника превозног
средства, гдје се обавља дезинсекција.
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на
свим мјестима на којима постоји могућност
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задржавања и размножавања глодара који преносе
узрочнике заразних болести, на трошак корисника
објекта, органа који управља јавном површином или
власника превозног средства, гдје се обавља
дератизација, у складу са Законом.
Површине, простори и објекти у којима је
спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно
употребљавати, након што здравствена установа
или овлашћени извођач који је спровео ДДД као
посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у
складу са Законом.
6. НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И
ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Надзор
над
извођењем
дезинсекције
и
дератизације врши здравствена инспекција,
Здравствени инспектор је овлашћен да:
- нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и
дератизације,
- има право забранити или обуставити вршење
радова - уколико утврди да нису предузете мјере
заштите људи и домаћих животиња, или да
средствима којима се врши дезинсекција и
дератизација не рукују стручни радници, или да
наведене послове врши неовлаштено лице или
установа, или да се извођачи не придржавају
прописаних услова дезинсекције и дератизације и
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из
овог програма.
Институт за јавно здравство врши стручни надзор
над извођењем дезинсекције и дератизације, као
општим и посебним мјерама за спречавање и
сузбијање даљег ширења заразних болести.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор".

Број: 01-022-41/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 3/21

49.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 137. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20), Скупштина града
Приједора је на 3. сједници, одржаној 4.3.2021.
године, донијела
ОДЛУКУ
о усвајању Годишњег плана мјера систематске
превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју Града Приједор за 2021. годину
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Годишњи план
мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједор за 2021.
годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи план
мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједор за 2021.
годину.
Члан 3.
О извршењу ове Одлуке стараће се
Одјељење за друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-42/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

ГО Д И Ш Њ И П Л А Н
систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједор за 2021.
годину
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овом планом, уређује се провођење општих и
превентивних мјера дезинсекције и дератизације на
подручју града Приједора да би се заштитило
становништво од заразних болести, као и начин и
контрола провођења, подношење извјештаја након
проведених превентивних мјера, те начин
финансирања.
Члан 2.
(1) Дезинсекција и дератизација се проводи ради
спрјечавања
и
сузбијања
патогених
микроорганизама, штетних инсеката и штетних
глодара, чије је планирано, организовано,
правовремено и систематско сузбијање мјерама,
дезинсекције и дератизације од јавно - здравственог
значаја за Град Приједор.
(2) Дезинсекција и дератизација се проводи у складу
са Годишњим Програмом мјера систематске
превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју Града Приједор који је саставни дио овог
Плана и Годишњим Планом систематске
превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју Града Приједор.
Члан 3.
Извршилац
дезинсекције и дератизације је
најповољнији извођач у складу са Законом о јавним
набавкама, а могу је обављати здравствене установе
и друга правна лица која испуњавају прописане
услове које испуњавају услове у погледу стручног
кадра, опреме и средстава.
Члан 4.
(1) Обавезно спровођење дезинсекције и
дератизације обухвата:
Објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне
површине у насељеним мјестима, објекте за
производњу и промет хране и предмете опште
употребе, те сировине за њихову производњу,
односно средства намијењена за њихов превоз,
објекте и просторије за одлагање отпадних
материја, објекте здравствених установа, објекте и
средства јавног саобраћаја, стамбене објекте и
дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања
људи и остале објекте привредних друштава, других
правних лица и физичких лица.
(2) Превентивна дератизација на подручју Града
Приједор врши се најмање два пута годишње, у свим
објектима и просторима из члана 4. став 1. ове
одлуке, и то као прољећна и јесења, односно у
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случају повећане појаве штетних мишоловних
глодара или по налогу здравственог инспектора, и
више пута у току године.
(3) Превентивна дезинсекција обавља се
минимално два пута годишње, а у случају повећаног
размножавања штетних инсеката или по налогу
здравственог инспектора, и више пута у току године.
Члан 5.
Дезинсекција и дератизација се могу вршити само
средствима чији је промет дозвољен на подручју
Републике Српске, а која имају токсиколошку оцјену
и оцјену ефикасности за наведене сврхе.
Члан 6.
(1) Овлашћени извођач дезинсекције и дератизације
- прије почетка провођења планираних и
програмираних превентивних мјера, дужан је
обавијестити
грађане,
привредна
друштва,
установе, предузетнике и друга правна лица о
времену и начину извођења, са свим потребним
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног
информисања, и то пет дана прије почетка извођења
дезинсекције и дератизације.
(2) Упутства за заштиту морају садржавати:
- опште мјере предострожности и сигурности;
- потребне мјере за заштиту грађана;
- опште мјере за заштиту домаћих животиња;
- поступак припреме терена за извођење
дезинсекције и дератизације.
(3) Извођач дезинсекције и дератизације дужан је по свакој проведеном поступку, издати потврду на
лицу мјеста.
(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана
доставити Извјештај о проведеној дезинсекцији и
дератизацији Градској управи Приједор.
II - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ
Члан 7.
ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института,
спроводи надлежна здравствена установа или
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са
Законом.
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале
заразне болести, ако природа болести налаже
спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као
резултат:
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1) епидемиолошког надзора у току и након
завршетка болести,
2) надзора здравственог инспектора.
ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се
годишњим Програмом мјера за спречавање и
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних
болести за подручје Републике Српске.
Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на
излучевинама, личним и другим предметима,
превозним средствима и просторијама у којима је
боравило лице обољело од заразне болести,
редовно у току болести и након завршетка болести,
на трошак корисника објекта или власника
превозног средства у којем се обавља дезинфекција,
у складу са Законом.
Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на
лицима, предмету, опреми, простору, јавној
површини, превозном средству на којем се налазе
инсекти који су преносници заразних болести, на
трошак корисника објекта, органа који управља
јавном површином или власника превозног
средства, гдје се обавља дезинсекција.
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на
свим мјестима на којима постоји могућност
задржавања и размножавања глодара који преносе
узрочнике заразних болести, на трошак корисника
објекта, органа који управља јавном површином или
власника превозног средства, гдје се обавља
дератизација, у складу са Законом.
Површине, простори и објекти у којима је
спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно
употребљавати, након што здравствена установа
или овлашћени извођач који је спровео ДДД као
посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у
складу са Законом.
Члан 8.
Сви обвезници дезинсекције и дератизације, и друга
лица, су дужни да извођачима омогуће приступ у све
објекте и површине којима управљају, и да дају
потребна обавјештења, те пруже помоћ приликом
извођења радова.

(2) Здравствени инспектор је овлашћен да:
1) нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и
дератизације,
2) има право забранити или обуставити вршење
радова - уколико утврди да нису предузете мјере
заштите људи и домаћих животиња, или да
средствима којима се врши дезинсекција и
дератизација не рукују стручни радници, или да
наведене послове врши неовлаштено лице
установа, или да се извођачи не придржавају
прописаних услова дезинсекције и дератизације и
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из
ове одлуке.
(3) Институт за јавно здравство врши стручни надзор
над извођењем дезинсекције и дератизације, као
општим и посебним мјерама за спрјечавање и
сузбијање даљег ширења заразних болести.
IV - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00
КМ казниће се за прекршај здравствена установа ако
поступи супротно одредбама члану 3.
(2) Новчаном казном од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ
казниће се за прекршај из става 1.овог члана
одговорно лице у здравственој установи.
Члан 11.
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00
КМ казниће се за прекршај правно лице или
предузетник који обавља пословну дјелатност ако:
1) поступи супротно одредбама члана 4.
2) поступи супротно одредбама члана 5.
3) поступи супротно одредбама члана 6.
(2) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ
казниће се за прекршај из става 1. овог члана
одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се
предузетник новчаном казном од 1.000,00 КМ до
3.000,00 КМ.

III – НАДЗОР
V -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
(1) Надзор над извођењем дезинсекције
дератизације врши здравствена инспекција.

и
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Члан 12.
Ова план ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор".

Број: 01-022-42/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

50.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17), Скупштина града Приједора на 3.
сједници одржаној 4.3.2021. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о утврђивању листе стручњака
I
Скупштина града Приједора утврђује листу
стручњака како слиједи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Огњен Хрњак, дипл. правник
Бојана Ћопић, др. стоматологија
Горан Аничић, дипл. инж. пољопривреде
Бошко Дошен, дипл. инж. електротехнике
Горана Босанчић, професор разредне
наставе
Биљана Малбашић, дипл. економиста
Драган Ромчевић, дипл. инг. шумарства
Валентина Совиљ, мастер проф. њемачког
језика и књижевности
Зоран Кнежевић, дипл. инг. електротехнике
Мићо Роквић, дипл. инг. саобраћаја
Ранко Мијић, др. економских наука
Зора Марјановић, дипл. психолог
Дијана Шобот, мр. политикологије
Милена Миодраговић, дипл. социолог
Мишо Рељић, дипл. економиста
Богданка Видовић, дипл. машински
инжињер
Горан Јерковић, инж. телекомуникације – са
лиценцом за пројектовање и надзор
Живко Росић, дипл. економиста

Број: 3/21

19. Борислав Стојанчић, професор филозофије и
социологије
20. Младен Врањковић, дипл. инжињер веб
дизајна
21. Бојан Новак, саобраћајни инжињер
22. Нусрета Сивац, дипл. правник
23. Хусеин Пашалић, социјални радник
24. Нијаз Бркић, друштвене дјелатности
25. Анел Алишић, магистар људских права
26. Елведин Хамзић, спорт
27. Сенка Јакуповић, професор
28. Амир Церић, доктор стоматологије
29. Мухидин Шарић, професор
30. Нурија Кадић, вјерска питања
31. Јусуф Арифагић, пољопривреда
32. Мирсо Рамић, привреда
33. Сафира
Карахоџић,
дипломирани
економиста
34. Горан Бојић, дипл. инг. машинства
35. Самир Хамзић, грађевина
36. Елведина Вармаз – Муратовић, дипл.
економиста
37. Аднан Хасанбашић, дипл. економиста
38. Амир Пушкар, дипл. економиста
39. Зеид Софтић, дипл. економиста
40. Шејла Кадунић, дипл. економиста
41. Един Хускић, професор енглеског и
њемачког језика
42. Селмина Бешлагић, дипл. физијатар
43. Миле Прерад, дипл. инжињер рударства
44. Мирослав Којић, дипл. инжињер саобраћаја
45. Јована Прошић, дипл. проф. математике
46. Драган Маленчић, дипл. проф. енглеског
језика
47. Тања Шурлан, дипл. економиста
48. Дејана Врањеш, дипл. хемичар
49. Данило Драшковић, спец. анестезиолог са
реанимацијом
50. Бојана Бевандић Деркућа, дипл. правник
51. Гордана Ловрић, магистар предшколског
васпитања
52. Владимир Стакић, дипл. правник
53. Миодраг Деретић, дипл. правник
54. Драгослав
Драгић,
дипл.
инж.
пољопривреде
55. Бранислав Вујасин, дипл. ецц
56. Александар Тубин, дипл. ецц
57. Драган Драгојевић, дипл. ецц
58. Зоран Радаковић, дипл. инж. технологије
59. Биљана Антић, дипл. професор разредне
наставе
60. Љубица Иветић, дипл. социјални радник
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61. Светан Совиљ, дипл. инж. машинства
62. Борис Стјепић, магистар друштвених наука.
II
Листа из тачке I овог рјешења служиће као
јединствена листа за делегирање у Комисије у
складу са Законом.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику града
Приједора".
Број: 01-111-74/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

51.
На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 39. став 2. тачка
23. Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 12/17) и члана 48.
Пословника Скупштине Града Приједор („Службени
гласник Града Приједор“, број: 2/18 и 2/20),
Скупштина Града Приједор је на 3. сједници,
одржаној 4.3.2021. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за младе
1. Именује се Комсија за младе, како слиједи:





Саша Бурсаћ, одборник
Златко Ритан, одборник
Срђан Адамовић, одборник
Маја Кљујић, члан Омладинског савјета
града Приједор
 Гордан Боројевић, члан Омладинског
савјета града Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-111-75/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

Број: 3/21

52.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 50. и 51. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединица локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19) и члана 39.
Статута града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17), Скупштина града
Приједора на 3. сједници одржаној 4.3.2021. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине града Приједора
Члан 1.
Скупштина града Приједора расписује Јавни
конкурс за избор и именовање секретара Скупштине
града Приједора на вријеме трајања мандата
Скупштине града Приједора.
Члан 2.
Општи и посебни услови и критеријуми за
избор и именовање секретара Скупштине града
Приједора прописани су Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединица локалне
самоуправе и Статутом града Приједора.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор и именовање секретара
Скупштине града Приједора
објавиће се у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном
листу „Глас Српске“.
Рок за подношење пријава на Конкурс из члана
1. ове одлуке је 15 дана од дана посљедњег
објављивања Конкурса у једном од јавних гласила
из става 1. овог члана.
Члан 4.
Поступак по Јавном конкурсу провешће
Комисија
за провођење поступка по Јавном
конкурсу за избор и именовање секретара
Скупштине града Приједора коју именује Скупштина
града у складу са Законом.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-43/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање секретара Скупштине града
Приједора

Број: 3/21

нивоу власти у Босни и Херцеговини три
године прије објављивања конкурса,
6. да није у сукобу интереса односно да не
обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у градској, односно
општинској управи.
VI - Посебни услови
1. да има завршен четворогодишњи студиј са
звањем дипломирани правник или први циклус
студија са звањем дипломираног правника и
отварених најмање 240 ЕЦТС бодова или
еквивалент,
2. да има најмање 3 година радног искуства
у траженом степену образовања односно звања

I - Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање
Секретара Скупштине града Приједора

3. да има положен стручни испит за рад у
градској управи.

II - Опис послова

VII- Неспојивост и сукоб интереса

Дјелокруг послова секретарa Скупштине
града прописан је Законом о службеницима и
намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе, Статутом града Приједора и
Пословником Скупштине града Приједора.

Кандидат не може обављати дужност, активност или
бити на положају који доводи до сукоба инетеса
како је прописано одредбама члана 44. и 45. Закона
о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе.

III - Мандат

VIII - Потребна документа

Мандат
Секретар
Скупштине
града
Приједора траје до краја мандата сазива Скупштине
града која га је изабрала.

Приликом подношења пријаве на Конкурс
кандидат је дужан да, поред биографије о кретању
у служби, приложи доказе о испуњавању општих и
посебних услова наведених у тачки V и VI Конкурса.

IV - Статус

1.Као доказ о испуњавању општих услова кандидат
прилаже фото-копију личне карте или пасоша и
изјаве у писаној форми:

Секретар Скупштине града има статус
службеника прве категорије.
V - Општи услови:
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, односно општинској управи,
5. да није отпуштан из органа управе као
резултат дисциплинске мјере на било којем

а) да је држављанин Републике Српске,
односно Босне и Херцеговине,
б) 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 општинској,
односно градској управи,
в) да није отпуштен из органа управе као
резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у Босни и Херцеговини три године прије
објављивања конкурса и
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Број: 3/21

г) да код кандидата не постоји неспојивост и
сукоб интереса у складу са тачком VII Конкурса.

општинској управи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 42/19).

2. Као доказ о испуњавању посебних услова,
кандидат је дужан приложити
фотокопије
слиједећих докумената:

X-Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је
објављивања Конкурса.

15 дана од дана

а) дипломе о стручној спреми,
б) увјерења о положеном стручном испиту за
рад у општинској, односно градској управи,
односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће
у року од шест мјесеци положити стручни испит
уколико буде изабран и
в) исправе којом се доказује радно искуство
у струци ( потврда, рјешење или други акт из којег
се види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно
искуство).
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове
конкурса Комисија за спровођење поступка избора
и именовања Секретара Скупштине града обавиће
интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа
кандидати ће бити благовремено обавијештени.
IX- Прворангирани кандидат, по приједлогу
комисије дужан је да у року од седам дана од дана
пријема обавјештења комисије достави доказе о
испуњавању општих и посебних услова у оригиналу
или овјереној фотокопији и овјерену изјаву о
испуњености услова из поглавља VIII тачка 1.
подтачка в) и г) , као и увјерење о општој
здравственој способности.

Образац пријаве може се преузети на инфо пулту
Градске управе Приједор.
Непотпуне и неблаговремене нпријаве неће се
узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште,
на адресу: Скупштина града Приједора, Трг
ослобођења бр. 1 79101 Приједор, са назнаком:
„Пријава на Јавни конкурс са избор и именовање
Секретара Скупштине града Приједор“.
Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се
враћати кандидатима.
Контакт особа: Нада Зорић, шеф Одсјека за
административне послове Скупштине,
Телефон: 052/245-126.
Јавни конкурс ће бити објављен у
„Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном
листу „ Глас Српске“ и на wеb. страници Града
Приједор.
Ако Конкурс не буде објављен истовремено,
рок ће се рачунати од дана посљедњег
објављивања.

Ако прворангирани кандидат у прописаном року не
достави доказе из претходног става, или ако на
основу достављених доказа комисија утврди да
кандидат не испуњава опште или посебне услове,
позваће сљедећег кандидата, по броју освојених
бодова са листе успјешних кандидата, да поступи у
складу са одредбама става 1.

53.

У изборном поступку, путем усменог разговора,
извршиће се оцјењивање стручне оспособљености,
знања и вјештина кандидата, који учествују у
изборном поступку, према критеријима и
мјерилима
прописаним
Правилником
о
јединственим процедурама за попуњавање
упражњених радних мјеста у градској, односно

На основу члана 53. Закона о службеницима
и намјештеницима у органима јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 39. Статута града
Приједора („Службени гласник града Приједора
број: 12/17), Скупштина града Приједора на 3.
сједници одржаној 4.3.2021. године, донијела је

Број: 01-022-43/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка
Јавног конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине града Приједора
I
У Комисију за спровођење поступка Јавног
конкурса за избор и именовање секретара
Скупштине града Приједора (у даљем тексту:
Комисија за избор) именују се:

Број: 3/21

школског одбора („Службени гласник Републике
Српске“ број: 37/19), члана 22. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16) и члана 39. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“ број:12/17),
Скупштина Града Приједор на 3. сједници, одржаној
4.3.2021. године, донијела је сљедећу

ОДЛУКУ
о расписивању Јавног позива за именовање два
члана школских одбора у основним и средњим
школама Града Приједор

1. Горан Велаула - одборник, предсједник
2. Душко Милетић - одборник, члан
3. Нада Зорић - службеник градске управе са
професионалним искуством , члан
4. Хаснија Скопљак- службеник градске управе са
професионалним искуством, члан и
5. Горана Босанчић - са листе стручњака, члан.
II
Задатак Комисије за избор је да у складу са
Законом о службеницима и намјештеницима у
органима јединице локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ бр: 97/16 и 36/19) проведе поступак по
Јавном конкурсу за избор и именовање секретара
Скупштине града Приједора број: 01-022-43/21.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-111-76/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

54.
На основу члана 134. Став 1. тачка 4) Закона
о основном образовању и васпитању („Службени
гласник Републике Српске“, број: 44/17, 31/18, 84/19
и 63/20), члана 127. Закона о средњем образовању
и васпитању („Службени гласник Републике Српске“,
број: 41/18, 35/20 и 92/20), члана 3. Правилника о
раду и поступку избора и разрјешења чланова

I
Расписује се Јавни позив за именовање једног члана
испред реда јединице локалне самоуправе у
школски одбор основних и средњих школа Града
Приједор.
II
Школски одбор обавља послове утврђене актом о
оснивању и статутом школе у складу са Законом о
основном образовању и васпитању односно
Законом о средњем образовању и васпитању.
Школски одбор:
- усваја годишњи програм рада школе и
финансијски план и прати његово извршење,
- даје директору мишљења и приједлоге о
питањима од интереса за рад школе,
- одлучује о коришћењу финансијских средстава
школе у складу са законом,
- усваја годишњи извјештај о пословању школе и
годишњи обрачун,
- одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и
инвестиционо одржавање,
- доноси одлуку и расписује конкурс за избор
директора посредством Завода за запошљавање
Републике Српске,
- разматра пријаве кандидата који испуњавају
услове конкурса за именовање директора,
- министру доставља документацију и списак
кандидата који испуњавају услове конкурса за
именовање директора, у року од осам дана од дана
разматрања пријава,
- редовно разматра и прати успјех ученика и
предузима мјере за унапређивање рада школе,
- усваја статут и друга акта школе,
- рјешава приговоре на одлуке директора,
- покреће иницијативу за смјену директора,
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- извршава рјешења, одлуке и захтјеве
Министарства,
- прати и контролише све друге активности
прописане Законом о основном образовању и
васпитању и Законом о средњем образовању и
васпитању, статутом и оснивачким актом школе,
- покреће поступак код надлежних здравствених
установа за комисијску оцјену радне и здравствене
способности директора, вршиоца дужности
директора, помоћника директора и лица
овлашћеног за замјену директора школе и
- разматра и друга питања утврђена закном.
III
Мандат чланова школског одбора траје четири
године од дана конституисања школског одбора.
IV
На основу овог Јавног позива извршиће се измјена именовање једног члана школског одбора испред
реда јединице локалне самоуправе у сљедећим
основним и средњим школама Града Приједор:
1. ЈУ Основна школа „Јован Дучић“ –
Ламовита и
2. ЈУ Машинска школа – Приједор.
V
За члана школског одбора испред реда јединице
локалне самоуправе може бити именовано лице
које испуњава сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске или
Босне и Херцеговине,
2. да је старије од 18 година,
3. да није правоснажном пресудом
осуђивано за кривична дјела учињена против
уставног поретка, достојанства личности, морала,
службене
дужности,
полног
интегритета,
злостављања дјетета, полног и другог насиља над
дјететом или малољетним лицем.
Поред наведених општих услова, кандидати треба
да испуњавају и сљедеће посебне услове:
1. да имају најмање средњу стручну
спрему,
2. да имају пребивалиште на територији
јединице локалне самоуправе, гдје школа у којој се
кандидат пријављује за члана шклског одбора има
сједиште и

Број: 3/21

3. да су упознати са дјелатношћу којом се
бави установа.
VI
Сукоб интереса:
Члан школског одбора из реда јединице локалне
самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове
директора,
2. лице које у истој школи обавља послове
помоћника директора,
3. лице које у истој школи обавља послове
секретара,
4. лице које у истој школи обавља послове
рачуновође,
5. лице које је у родбинској вези до трећег
кољена са било којим чланом школског одбора,
директором, помоћником директора, секретаром
или рачуновођом школе у којој се школски одбор
бира,
6. лице запослено у школи, као ни родитељи
дјеце која похађају школу у којој се бира члан
школског одбора и
7. лице чији би избор био у супротности са
Законом о спречавању сукоба интереса у органима
власти Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 73/08 и 52/14).
VII
Уз пријаву на позив, кандидати су дужни доставити
доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- Увјерење о држављанству,
- Родни лист,
- Овјерена изјава да није осуђиван за
кривична дјела из тачке V, подтачка 3 овог јавног
позива,
- Увјерење о некажњавању,
- Овјерену копију дипломе о завршеном
образовању,
- Увјерење о пребивалишту,
- Овјерену изјаву да не постоји сукоб
интереса прописан тачком VI ,
- Кратку биографију и
- Контакт телефон.
VIII
Рад чланова школског одбора је добровољан и не
плаћа се.
IX
Јавни позив ће се објавити у листу „Глас Српске“ и
остаје отворен осам дана од дана објављивања.
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X
Пријаве се достављају лично или путем поште на
адресу: Град Приједор, Трг Ослобођења 1, са
назнаком „Именовање чланова школских одбора
основних и средњих школа у Граду Приједору - за
Комисију за избор и именовања“.
XI
Са кандидатима који испуњавају опште и посебне
услове Комисија ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавјештени.
XII
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.
XIII
Саставни дио ове одлуке је и текст Јавног позива за
именовање два члана школских одбора у основним
и средњим школама Града Приједор.
XIV
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику Града Приједор“.

Број: 01-022-44/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

ЈАВНИ ПОЗИВ
за именовање два члана школских одбора у
основним и средњим школама Града Приједор

I
Расписује се Јавни позив за именовање једног члана
испред реда јединице локалне самоуправе у
школски одбор основних и средњих школа Града
Приједор.
II
Школски одбор обавља послове утврђене актом о
оснивању и статутом школе у складу са Законом о
основном образовању и васпитању односно
Законом о средњем образовању и васпитању.
Школски одбор:
- усваја годишњи програм рада школе и
финансијски план и прати његово извршење,

Број: 3/21

- даје директору мишљења и приједлоге о
питањима од интереса за рад школе,
- одлучује о коришћењу финансијских средстава
школе у складу са законом,
- усваја годишњи извјештај о пословању школе и
годишњи обрачун,
- одлучује о коришћењу средстава за инвестиције и
инвестиционо одржавање,
- доноси одлуку и расписује конкурс за избор
директора посредством Завода за запошљавање
Републике Српске,
- разматра пријаве кандидата који испуњавају
услове конкурса за именовање директора,
- министру доставља документацију и списак
кандидата који испуњавају услове конкурса за
именовање директора, у року од осам дана од дана
разматрања пријава,
- редовно разматра и прати успјех ученика и
предузима мјере за унапређивање рада школе,
- усваја статут и друга акта школе,
- рјешава приговоре на одлуке директора,
- покреће иницијативу за смјену директора,
- извршава рјешења, одлуке и захтјеве
Министарства,
- прати и контролише све друге активности
прописане Законом о основном образовању и
васпитању и Законом о средњем образовању и
васпитању, статутом и оснивачким актом школе,
- покреће поступак код надлежних здравствених
установа за комисијску оцјену радне и здравствене
способности директора, вршиоца дужности
директора, помоћника директора и лица
овлашћеног за замјену директора школе и
- разматра и друга питања утврђена закном.

III
Мандат чланова школског одбора траје четири
године од дана конституисања школског одбора.

IV
На основу овог Јавног позива извршиће се измјена именовање једног члана школског одбора испред
реда јединице локалне самоуправе у сљедећим
основним и средњим школама Града Приједор:
1. ЈУ Основна школа „Јован Дучић“ –
Ламовита и
2. ЈУ Машинска школа – Приједор.
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V
За члана школског одбора испред реда јединице
локалне самоуправе може бити именовано лице
које испуњава сљедеће опште услове:
1. да је држављанин Републике Српске или
Босне и Херцеговине,
2. да је старије од 18 година,
3. да није правоснажном пресудом
осуђивано за кривична дјела учињена против
уставног поретка, достојанства личности, морала,
службене
дужности,
полног
интегритета,
злостављања дјетета, полног и другог насиља над
дјететом или малољетним лицем.
Поред наведених општих услова, кандидати треба
да испуњавају и сљедеће посебне услове:
1. да имају најмање средњу стручну
спрему,
2. да имају пребивалиште на територији
јединице локалне самоуправе, гдје школа у којој се
кандидат пријављује за члана шклског одбора има
сједиште и
3. да су упознати са дјелатношћу којом се
бави установа.
VI
Сукоб интереса:
Члан школског одбора из реда јединице локалне
самоуправе не може бити:
1. лице које у истој школи обавља послове
директора,
2. лице које у истој школи обавља послове
помоћника директора,
3. лице које у истој школи обавља послове
секретара,
4. лице које у истој школи обавља послове
рачуновође,
5. лице које је у родбинској вези до трећег
кољена са било којим чланом школског одбора,
директором, помоћником директора, секретаром
или рачуновођом школе у којој се школски одбор
бира,
6. лице запослено у школи, као ни родитељи
дјеце која похађају школу у којој се бира члан
школског одбора и
7. лице чији би избор био у супротности са
Законом о спречавању сукоба интереса у органима
власти Републике Српске („Службени гласник РС“
број: 73/08 и 52/14).

Број: 3/21

VII
Уз пријаву на позив, кандидати су дужни доставити
доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- Увјерење о држављанству,
- Родни лист,
- Овјерена изјава да није осуђиван за
кривична дјела из тачке V, подтачка 3 овог јавног
позива,
- Увјерење о некажњавању,
- Овјерену копију дипломе о завршеном
образовању,
- Увјерење о пребивалишту,
- Овјерену изјаву да не постоји сукоб
интереса прописан тачком VI ,
- Кратку биографију и
- Контакт телефон.
VIII
Рад чланова школског одбора је добровољан и не
плаћа се.
IX
Јавни позив ће се објавити у листу „Глас Српске“ и
остаје отворен осам дана од дана објављивања.

X
Пријаве се достављају лично или путем поште на
адресу: Град Приједор, Трг Ослобођења 1, са
назнаком „Именовање чланова школских одбора
основних и средњих школа у Граду Приједору - за
Комисију за избор и именовања“.

XI
Са кандидатима који испуњавају опште и посебне
услове Комисија ће обавити интервју, о чему ће
кандидати бити благовремено обавјештени.

XII
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се
узимати у разматрање.

Број: 01-022-44/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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55.
На основу члана 157. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), и члана 39. и 59.
Статута Града Приједора („Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 137. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18 и 2/20),Скупштина града
на 3. сједници одржаној дана 4.3.2021. године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата члана Одбора за жалбе града
Приједора

Број: 3/21

I
Расписује се Јавни конкурс за именовање (1)
једног члана 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: 01-022-45/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

1. ГАЈИЋ ЛАЗАРУ престаје мандат у Обору за
жалбе града Приједор.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједор“.
Број: 01-111-77/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

56.
На основу члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), те Одлуке о
утврђивању
критеријума
за
именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе града
Приједора број: 01-22-7/14 („Службени гласник
града Приједора“, број: 1/14) и члана 39. и 59.
Статута Града Приједора („Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 137. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), Скупштина града
Приједора је на 3. сједници одржаној дана 4.3.2021.
године донијела
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање (1) члана Одбора за жалбе Града
Приједора

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ИМЕНОВАЊЕ (1) ЧЛАНА
ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
I – Скупштина града Приједора расписује Јавни
конкурс за избор 1 (једног) члана Одбора за жалбе
града Приједора.
II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о
жалбама учесника Јавног конкурса у поступкку
запошљавања у Градску управу, о жалбама које се
односе на статусна питања службеника, као и о
другим
жалбама
утврђеним
Законом
о
службеницима и намјештеницима у органима
jединице локалне самоуправе.
III - Мандат:
Чланове Одбора за жалбе именује Скупштина града
Приједора након спроведеног Јавног конкурса на
период раније изабраних кандидата Одбора за
жалбе, односно до 22.8.2022.
IV - Статус:
Предсједник и чланови Одбора за жалбе немају
статус службеника и намјештеника у Градској
управи.
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Предсједник и чланови Одбора имају право на
накнаду за рад, чија се висина утврђује одлуком
Скупштине града Приједора.

Број: 3/21

1. да је држављанин Републике Српске, односно
Босне и Херцеговине,

интереса у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:
41/03), Законом о спречавању сукоба интереса у
органима власти Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 73/08) и другим
законима.

2. да је старији од 18 година,

VIII - Потребна документа:

3. да има општу здравствену способност,

Кандидати достављају пријаву у којој ће назначити
за коју од позиција се пријављују (предсједника или
члана Одбора или за обје позиције).

V - Општи услови за именовање:

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,

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,

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

3. Љекарско увјерење о општој здравственој
способности (не старије од шест мјесеци),

8. да нема сметњи за именовање из члана 5. Закона
о министарским, владиним и другим именовањима
Републике Српске

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),

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 са звањем - дипломирани правник и
остварених најмање 240 ECTS бодова, или
еквивалент
2. да има најмање пет година радног искуства у
траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у управи 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

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
оствареним најмање 240 ECTS бодова, или
еквивалент,
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10. потврду о радном искуству у траженом степену
образовања,
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 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 обавјештени, на
адресу коју су означили у пријави.
Поступак именовања (1) члана 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
Босне и Херцеговине“, број: 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
кандидатима.

неће

се

враћати

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на
адресу:
СКУПШТИНА ГРАДА ПРИЈЕДОРА, Трг
ослобођења број: 1, 79101 Приједор, са назнаком
"Комисија за избор Одбора за жалбе“

Број: 3/21

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

Број: 01-022-45/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

57.
На основу члана 155. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), те Одлуке о
утврђивању
критеријума
за
именовање
предсједника и чланова Одбора за жалбе града
Приједора број: 01-22-7/14 („Службени гласник
града Приједора“, број: 1/14) и члана 39. и 59.
Статута Града Приједора („Службени гласник града
Приједора", број: 12/17) и члана 137. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“ број: 2/18), Скупштина града
Приједора је на 3. сједници одржаној дана 4.3.2021.
године донијела
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор једног члана
Одбора за жалбе Града Приједора
I
У Комисију за избор једног члана Одбора за
жалбе Града Приједора именују се:
1. Нада Зорић, предсједник – службеник
са професионалним искуством из
Градске управе,
2. Хаснија Скопљак, члан – службеник са
професионалним искуством из Градске
управе
3. Огњен Хрњак , члан – са листе
стручњака
4. Владимир Стакић, члан – са листе
стручњака
5. Сенка Јакуповић, члан – са листе
стручњака
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II
Задатак комисије је да, у року од 30 дана од
дана истека рока за пријављивање кандидата,
изврши контролу испуњавања услова из Јавног
конкурса за пријављене кандидате, обави улазни
интервју са кандидатима који испуњавају услове
конкурса, утврди редосљед кандидата и свој
приједлог достави предсједнику Скупштине града.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања
у
„Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-111-78/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

58.
На основу члана 115. и 116. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Реублике
Српске“, број: 97/16), члана 18. Изборног закона
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 34/02, 35/03, 24/04, 19/05 и 24/12),
члана 3. Упутства о организовању и спровођењу
избора за чланове савјета мјесних заједница
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 122/12
и 31/13) и члана 25. Одлуке о мјесним заједницама
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 3/15),
Скупштина Града Приједор, на 3. сједници одржаној
дана 4.3.2021. године, доноси
ОДЛУКУ
о одгађању избора за чланове савјета мјесних
заједница
Члан 1.
Одгађају се избори за чланове Савјета
мјесних заједница на подручју Града Приједор.
Члан 2.
У сладу са препоруком Владе Републике
Српске Министарства управе и локалне самоуправе
Скупштина града одгађа изборе за чланове савјета
мјесних заједница до стицања услова за њихово
одржавање.

Број: 3/21

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

Број: 01-022-46/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

59.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16 и 36/19), члана 8. Закона о боравишној
такси („Службени гласник Републике Српске„ број:
78/11), члана 4. Закона о измјенама и допунама
закона о боравишној такси („Службени гласник
Републике Српске„ број: 106/15) и члана 39. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора број: 12/17), и члана 142. Пословника
скупштине града приједора („Службени гласник
града Приједора: број: 2/18 и 2/20), Скупштина
Града Приједора је на 3. сједници одржаној
4.3.2021. године, донијела
ОДЛУКУ
о висини боравише таксе на подручју града
Приједора
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се обавеза плаћања
боравишне таксе, висина боравишне таксе,
обвезници плаћања боравишне таксе и начин
кориштења финансијских средстава прикупљених
по основу уплате боравишне таксе.
Члан 2.
Домаћи или страни држављани који користе
услугу ноћења у угоститељком објекту за смјештај
плаћају боравишну таксу по сваком оствареном
ноћењу у угоститељском објекту за смјештај, осим у
угоститељском објекту врсте „сеоско домаћинство“.
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Члан 3.
Висина боравишне таксе на подручју Града
Приједора одређује се у износу од 2,00 КМ по
сваком оствареном ноћењу.
Члан 4.
Висина паушалног износа боравишне таксе
за угоститеље који пружају услуге смјештаја у кући за
одмор, апартману и соби за изнајмљивање износи
15,00 КМ за сваки кревет (лежај) на годишњем
нивоу.
Члан 5.
Средства прикупљена по основу боравишне
таксе уплаћују се на рачун јавних прихода Републике
Српске.
Члан 6.
Средства прикупљена по основу боравишне
таксе распоређују се тако што:
а) 80% средстава припада туристичкој
организацији града или општине

Број: 3/21

(„Службени гласник Града Приједора број: 12/17), и
члана 142. Пословника скупштине града приједора
(„Службени гласник града Приједора: број: 2/18),
Скупштина Града Приједора je на 3. сједници,
одржаној 4.3.2021. године, донијела
ОДЛУКУ
о усвајању Програма употребе средстава од
боравишне таксе Града Приједора за 2021. годину
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Програм употребе
средстава од боравишне таксе на подручју Града
Приједора за 2021. годину, према Закону о
боравишној такси у износу од 8.000 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
употребе средстава од боравишне таксе на подручју
града Приједора за 2021. годину.

б) 20% средстава припада ТОРС-у.
Члан 7.
На сва питања која нису уређена овом Одлуком
примјењују се одредбе Закона о боравишној такси
(„Службени гласник Републике Српске“ број : 78/11
и 106/15).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
„Службеном гласнику Града Приједора“, а
примјењиваће се од 01.01.2021. године.

Број: 01-022-47/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

60.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Ребулике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о боравишној
такси („Службени гласник Републике Српске„ број:
78/11 и 106/15) и члана 39. Статута Града Приједора

Члан 3.
О извршењу Одлуке стараће се Туристичка
организација града Приједора и надлежна
Одјељења и Службе Града Приједора.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном објавњивања у
„Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 01-022-48/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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Број: 3/21

ПРОГРАМ
употребе средстава од боравишне таксе
Града Приједора за 2021. годину

Програм употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2021. годину, по Закону о
боравишној такси, утврђен је у износу од 8.000 КМ, како слиједи:
I

ПРИХОДИ:

EK.КОД

Приходи од боравишне таксе на
ЈРТ Град Приједор

ОПИС

(80%)
722321

II

План намјенских средстава по Закону о боравишној такси

8.000

УКУПНО:

8.000

РАСХОДИ:

EK.КОД

Расходи из боравишне таксе на
ЈРТ Град Приједор

ОПИС

(80%)
412500

Расходи за текуће одржавање (Туристичка сигнализација –
ревитализација бициклистичке сигнализације на рутама)

3.000

412700

Расходи за стручне услуге (Промотивни материјал)

5.000

УКУПНО:

8.000

Број: 01-022-48/21
Приједор,
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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61.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Извјештај о раду Фондације за развој „Приједор“ за
2020. годину, Скупштина града Приједора је на 3.
сједници, одржаној 4.3.2021. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој
„Приједор“ за 2020. годину

Број: 3/21

1. Скупштина
града
Приједора
усваја
Информацију о реализацији буџетских
средстава за пољопривредну производњу за
2020. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-50/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

63.
1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај
о раду Фондације за развој „Приједор“ за
2020. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-49/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.

62.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Информацију о реализацији буџетских средстава за
пољопривредну производњу за 2020. годину,
Скупштина града Приједора је на 3. сједници,
одржаној 4.3.2021. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији буџетских
средстава за пољопривредну производњу за 2020.
годину

На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Информацију о реализацији Програма кориштења
средстава за подстицај у преузетништву, малим и
средњим преузећима у 2020. години, Скупштина
града Приједора је на 3. сједници, одржаној
4.3.2021. године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији Програма
кориштења средстава за подстицај у преузетништву,
малим и средњим преузећима у 2020. години
1. Скупштина
града
Приједора
усваја
Информацију о реализацији Програма
кориштења средстава за подстицај у
преузетништву,
малим
и
средњим
преузећима у 2020. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-51/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић,с.р.
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Број: 3/21
ОДЛУКУ

64.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 97/16 и 36/19), члана 39. Статута Града
Приједора („Службени гласник Града Приједора“,
број 12/17) и члана 142. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број 2/18 и 2/20) разматрајући
Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу
субвенција за кориснике водних услуга на подручју
града Приједор за 2020. години, Скупштина града
Приједора је на 3. сједници, одржаној 4.3.2021.
године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештај о реализацији Одлуке о
увођењу субвенција за кориснике водних услуга на
подручју града Приједор за 2020. години

1. Скупштина града Приједора усваја Извјештај
о реализацији Одлуке о увођењу субвенција
за кориснике водних услуга на подручју
града Приједор за 2020. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-52/21
Приједор
Датум: 4.3.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирсад Дуратовић

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
28.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17), Градоначелник Града
Приједор,
доноси

1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 36.666,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада ових
медијских кућа у 2021. години, како слиједи:
- износ од 24.444,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 12.222,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета града Приједора, потрошачка јединица
00740123, економски код 415200 – Грантови у
земљи -Учешће у финансирању АД Козарског
вјесника, на жиро рачун број:555-100-00449159-15,
отворен код Нове 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: 02-40-416/21
Приједор,
Датум: 23.02.2021.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

29.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16) и 36/19 и члана 89. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
о давању на коришћење објекта „Љетна башта“
Приједор
I
Даје се ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Приједор на коришћење објекат „Љетна башта“
Приједор, у сврху обезбјеђења и остваривања права
и интереса у области културних дјелатности као
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дијела културних вриједности на простору града
Приједор.
II
Обавезује се ЈУ „Центар за приказивање
филмова“ Приједор да објекат “Љетна башта“
користи у сврхе назначене у тачки 1. ове одлуке, те
да о томе, као и о свим другим промјенама везаним
за објекат и његово коришћење, поднесе извјештај
Градоначелнику града Приједор.
III
ЈУ „Центар за приказивање филмова“
Приједор ће објекат користити 2 годинe без
накнаде, са пажњом доброг домаћина, и то у
временском периоду од 10.02.2021.године до
10.02.2023.године.
IV
Ова одлука ступа на снагу 10.02.2021.године
и иста ће бити објављена у „Службеном гласнику
Града Приједор“.

Број: 3/21

Члан 2.
Одобрена средства биће исплаћена у складу са
пуњењем Буџета, на жиро рачун ЈУ Спортска
дворана „Младост“ Приједор.
Члан 3.
Одобрена средства биће исплаћена на основу
рјешења које доноси Одјељење за друштвене
дјелатности.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Приједор.

Број: 02-40-308/21
Приједор,
Датум: 8.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

31.
Број: 02- 477-17/21
Приједор,
Датум: 09.02.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

30.
На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној
самоуправи („Служени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 38. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16)
и члана 89. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17),
Градоначелник Приједора ,
доноси
ОДЛУКУ
о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане
„Младост“ Приједор
Члан 1.
Одобравају се средства из Буџета Града Приједор за
период од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године, ЈУ
Спортској дворани „Младост“ Приједор у износу од
60.000,00 КМ за спортске клубове и спортска
удружења, који тренирају у дворани.

На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној
самоуправи („Служени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 38. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16)
и члана 89. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17),
Градоначелник Приједора ,
доноси
ОДЛУКУ
о учешћу у финансирању Женског рукометног клуба
„Мира“ Приједор

Члан 1.
Одобравају се средства из Буџета Града Приједор за
период од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године,
Женском рукометном клубу „Мира“ Приједор у
износу од 15.000,00 КМ за измирења обавеза према
играчицама и тренерима, те плаћања котизације
Рукометном савезу Републике Српске.
Члан 2.
Одобрена средства биће исплаћена у складу са
пуњењем Буџета, на жиро рачун Женског
рукометног клуба „Мира“ Приједор.
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Члан 3.
Одобрена средства биће исплаћена на основу
рјешења које доноси Одјељење за друштвене
дјелатности.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Приједор.

Број: 02-40-401/21
Приједор,
Датум: 19.2.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

32.
На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној
самоуправи („Служени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 38. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16)
и члана 89. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17),
Градоначелник Приједора ,
доноси
ОДЛУКУ
о учешћу у финансирању рада Омладинског савјета
Приједор

Члан 1.
Одобравају се средства из Буџета Града Приједор за
период од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године,
Омладинском савјету Приједор у износу од 2.500,00
КМ.
Члан 2.
Одобрена средства биће исплаћена у складу са
пуњењем Буџета, на жиро рачун Омладинског
савјета Приједор.
Члан 3.
Одобрена средства биће исплаћена на основу
рјешења које доноси Одјељење за друштвене
дјелатности.

Број: 3/21

Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Приједор.

Број: 02-40-309/21
Приједор,
Датум: 8.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

33.
На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној
самоуправи („Служени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 38. Закона о буџетском
систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број: 121/12, 52/14, 103/15 и
15/16)
и члана 89. Статута Града Приједор
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17),
Градоначелник Приједора ,
доноси
ОДЛУКУ
о учешћу у финансирању Фудбалског клуба „РударПриједор“ Приједор

Члан 1.
Одобравају се средства из Буџета Града Приједор за
период од 1.1.2021. године до 31.3.2021. године,
Фудбалском клубу „Рудар-Приједор“ Приједор у
износу од 20.000,00 КМ неопходан за нормалан рад
клуба.
Члан 2.
Одобрена средства биће исплаћена у складу са
пуњењем Буџета, на жиро рачун Фудбалског клуба
„Рудар-Приједор“ Приједор.
Члан 3.
Одобрена средства биће исплаћена на основу
рјешења које доноси Одјељење за друштвене
дјелатности.
Члан 4.
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
друштвене дјелатности и Одјељење за финансије.
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Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће
објављена у Службеном гласнику Града Приједор.

Број: 02-40-400/21
Приједор,
Датум: 28.1.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

34.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси
ПРАВИЛНИК
о измјени Правилника о условима, начину и висини
новчане помоћи за новорођено дијете
Члан 1.
У Правилнику о условима, начину и висини новчане
помоћи за новорођено дијете („Службени гласник
Града Приједора“, број: 1/21), у члану 2. брише се „у
Приједору“.
Члан 2.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02-40-139-1/21
Приједор,
Датум: 25.02.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

35.
На основу члана 119. Закона о спорту
(„Службени гласник Републике Српске“, број 79/20),
Правилника о категоризацији спортова у Републици
Српској („Службени гласник Републике Српске“,
број: 100/13), члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор доноси

Број: 3/21

ПРАВИЛНИК
О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ
КЛУБОВИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У ГРАДУ ПРИЈЕДОР
Члан 1.
Овим правилником утврђују се критеријуми, начин и
поступак
расподјеле
средстава
спортским
клубовима и организацијама регистрованим на
територији Града Приједор, у складу са законом,
критеријуми
за
категоризацију
спортова,
извјештавање и контрола додијељених средстава
спортским клубовима и организацијама из буџета
Града Приједор.
Члан 2.
(1) Средства се планирају и обезбјеђују у буџету
Града Приједор (у даљем тексту: Буџет), односно
у оквиру буџетских средстава додијељених на
располагање
Одјељењу
за
друштвене
дјелатности (у даљем тексту: Одјељење), за
сваку текућу годину, а у складу са законским
прописима о извршењу буџета.
(2) Спортским клубовима и организацијима се
средства додјељују за суфинансирање рада, у
складу са календаром такмичења за наредну
спортску такмичарску годину и резултатима
рада.
Члан 3.
(1) Захтјеве за суфинансирање не могу подносити
физичка лица, нерегистроване секције, јединице
локалне самоуправе (мјесне заједнице) и јавне
установе из области спорта.
(2) Право на подношење захтјева имају само
регистровани спортски клубови и организације.
Члан 4.
(1) Одјељење објављује Обавјештење о додјели
средстава
спортским
клубовима
и
организацијама путем званичне интернет
странице Града Приједор и на огласној табли
Одјељења у првом кварталу текуће године.
(2) Рок за подношење захтјева је 15 дана од дана
објављивања Обавјештења о додјели средстава
спортским клубовима и удружењима.
Члан 5.
(1) Спортски клубови и организације подносе
захтјев за суфинансирање Одјељењу на Обрасцу
број 1, а који се налази у прилогу овог
правилника и чини његов саставни дио, уз
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Број: 3/21

оригинал документе или овјерене копије из
става 3. овог члана, лично на шалтер за пријем,
поднесака Градске управе Града Приједор или
поштом на адресу: Град Приједор, Трг
ослобођења бр.1, 79102 Приједор.
(2) Право на подношење захтјева имају спортски
клубови и организације регистроване најмање
једну годину.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилажу се
сљедећи документи у оригиналу или овјереној
копији:
- рјешење о регистрацији код Основног суда,
- рјешење о регистрацији код Министарства
породице, омладине и спорта Републике
Српске,
- уговор са банком о отвореном трансакционом
рачуну,
- наративни и финансијски извјештај за претходну
годину,
- календар такмичења за наредну такмичарску
годину,
- финансијски план за наредну такмичарску
годину,
- списак регистрованих такмичара, секција, стање
спортских терена и објеката и лиценцираних
спортских тренера.
(4) Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.

- број активних чланова,
- систем такмичења - од најнижег нивоа до
свјетског
такмичења;
4) медијска заступљеност и популарност спорта;

Члан 6.
Критеријуми за додјелу средстава спортским
клубовима и организацијама дефинисани су чланом
7. овог правилника.
Члан 7.
Категоризација спортова врши се на основу
сљедећих критеријума:
1) друштвени значај:
- заступљеност спорта у свијету;

Члан 8.
(1) На основу критеријума из члана 7. овог
правилника, спортови се разврставају у пет
категорија, и то:
a) I КАТЕГОРИЈА:
1) атлетика,
2) кошарка,
3) одбојка,
4) пливање,
5) рукомет,
6) скијање,
7) фудбал,
8) џудо;

2) традиција у свијету:
- постојање свјетске федерације,
- континуитет организацијe спорта,
- регионална организација,
- број земаља чланица,
- систем такмичења - од најнижег нивоа до
свјетског
такмичења;
3) традиција спорта у Републици:
- основан матични спортски савез Републике,
- међународни успјех,
- број клубова,

5) финансијска самосталност спорта у свијету и у
Републици;
6) атрактивност спорта у свијету и Републици;
7) утицај на рекламирања и спонзорисања;
8) утицај спорта на учеснике:
- раст и развој дјеце и омладине,
- моторички развој,
- психолошки,
- социјални,
- здравствени,
- васпитни;
9) приступачност спорта:
- једноставност правила,
- систем такмичења,
- могућност масовног укључивања у спорт,
- материјалне могућности и трошкови редовних
активности и
- организациони захтјеви.

б) II КАТЕГОРИЈА:
1) бокс,
2) кајак-кану и рафтинг,
3) карате,
4) сједећа одбојка,
5) стони тенис,
6) стрељаштво,
7) тенис,
8) шах;
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в) III КАТЕГОРИЈА:
1) ауто-мото спорт,
2) бициклизам,
3) ватерполо,
4) гимнастика,
5) џију-џицу,
6) кик-бокс,
7) куглање,
8) планинарство,
9) спортски плес,
10) теквондо;
г) IV КАТЕГОРИЈА:
1) аикидо,
2) атлетика лица са инвалидитетом,
3) бадминтон,
4) боди-билдинг и фитнес,
5) боћање,
6) ваздухопловство,
7) веслање,
8) кошарка у колицима,
9) мисаоне игре,
10) подводне активности,
11) спортска рекреација,
12) спортски риболов,
13) спортови специјалне олимпијаде,
14) стреличарство,
15) стрељаштво лица са инвалидитетом;
д) V КАТЕГОРИЈА:
1) билијар,
2) боб,
3) кунг-фу/вушу,
4) дизање тегова,
5) голф,
6) једрење,
7) карлинг,
8) клизање,
9) коњички спортови,
10) мачевање,
11) пикадо,
12) рагби,
13) рвање,
14) спортови глувих и наглувих лица,
15) спортови слијепих и слабовидих лица,
16) триатлон и модерни пентатлон,
17) флорбол и
18) хокеј.
(2) Спортске гране и гране спорта које нису
обухваћене овом категоризацијом, формиране

Број: 3/21

након доношења овог правилника, сврставају се у
пету категорију спортова.
Члан 9.
(1) Расподјелу средстава врши Kомисија за
расподјелу средстава спортским клубовима и
организацијама ( у даљем тексту: Комисија) коју
именује Градоначелник.
(2) Комисија има предсједника и два члана.
(3) За предсједника Комисије именује се Начелник
Одјељења за друштвене дјелатности.
Чланови Комисије се бирају из реда:
- запослених у Одјељењу за друштвене
дјелатности (један члан),
- запослених у Одјељењу за финансије
Града Приједор (један члан).
(4) Комисија разматра захтјеве, утврђује ранг листу
и предлаже доношење Одлуке о расподјели
средстава у складу са наведеном листом.
(5) Комисија информише Градоначелника о
поднесеним захтјевима спортских клубова и
организација и даје приједлог Одлуке о
расподјели средстава спортским клубовима и
организацијама за текућу годину према којој
Градоначелник доноси Одлуку о расподјели
средстава
спортским
клубовима
и
организацијама.
(6) Комисија ради у сједницама, а одлуке доносе
већином гласова.
(7) Комисија се именује на период од четири
године.
Члан 10.
Комисија има задатак да:
1) води евиденцију о поднесеним захтјевима за
додјелу средстава,
2) обавља стручне и административно-техничке
послове,
3) утврди ранг листу поднесених захтјева,
4) израђује приједлог Одлуке о расподјели
средстава и
5) сачињава записник о раду Комисије.
Члан 11.
(1) Градоначелник доноси Одлуку о расподјели
средстава
спортским
клубовима
и
организацијама по окончању процедуре, а листа
спортских клубова и организација којима су
одобрена средства биће објављена на званичној
интернет страници Града Приједор и на огласној
табли Одјељења.
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(2) Одобрена средства ће се исплаћивати у складу са
расположивим средствима у Буџету.
Члан 12.
(1) Спортски
клубови
и
организације,
суфинансирани од стране Града Приједор,
дужни су се одазвати на све позиве за учешће у
програмима које организује Град Приједор.
(2) На наступима у Граду Приједор, Републици
Српској, Босни и Херцеговини и иностранству,
спортски клубови и организације су обавезни
долично и културно се понашати и на најбољи
начин представљати Град Приједор.
Члан 13.
(1) Спортски клубови и организације подносе
финансијски и наративни извјештај Одјељењу о
намјенском утрошку додијељених средстава, уз
релевантну документацију.
(2) Извјештај из става 1. овог члана обухвата и
извјештај из претходне године, који треба да
садржи остварене резултате и подноси се у
складу са дефинисаним роком из расписаног
Обавјештења.
(3) Извјештај из става 1. овог члана потписује
овлашћено лице у правном лицу.
Члан 14.
У случају неиспуњавања обавеза из члана 13.,
корисник средстава губи право на додјелу средстава
у наредне четири године, о чему се подносилац
захтјева писмено обавјештава. Давалац средстава
може извршити контролу над утрошком одобрених
средстава у просторијама корисника и предузети
одговарајуће мјере у складу са утврђеним
чињеницама, у складу са законом. Распоред
финансијских средстава из различитих извора мора
одговарати
укупном
буџету
пријављених
програмских и пројектних активности.
Члан 15.
Одобрена средства биће исплаћена на основу
рјешења којег доноси Одјељење, на текући рачун
спортских клубова и организација.
Члан 16.
Редовни надзор над утрошком средстава
додијељених
спортским
клубовима
и
организацијама врши Комисија за
праћење
утрошених средстава коју именује Градоначелник.
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Члан 17.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02-40-357/21
Приједор,
Датум: 16.2.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

36.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник РС“ бр.97/16 и
36/19) и члана 89. Статута Града Приједора
(„Службени гласник Града Приједора“ бр. 12/17), у
вези са члном 17. Закона о приватизацији државних
станова(„Службени гласник Републике Српске“ бр.
118/11, 67/13, 66/15 и 63/20) а на приједлог
Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско стамбене
послове градоначелник Града доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за контролу законитог
утврђивања откупне цијене стана
1. За контролу законитог утврђивања откупне цијене
стана за станове који су предмет приватизације у
складу са Законом о приватизацији државних
станова, именује се комисија , у саставу:
- Нада Грубан, дипл.правник..предсједник
- Јефа Керановић, дипл.правник....члан
- Младен Мартић, грађ. техничар....члан
Техничко лице Комисије Љиљана Панић
2. Задатак Комисије из тачке 1 овог рјешења је да
изврши контролу- провјеру законитог утврђивања
откупне цијене стана у складу са одредбама Закона
о приватизацији државних станова („Службени
гласник Републике Српске“ бр. 118/11, 67/13, 66/15
и 63/20) и Упутством о утврђивању откупне цијене
стана и обрасцима за примјену Закона за државне
станове који су предмет приватизације („Службени
гласник Републике Српске“бр. 42/01).
3. Ово рјешење ће се објавити у
Службеном гласнику Града Приједор а ступа на снагу
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даном доношења, када престаје да важи рјешење
градоначелника Града Приједор број 02-111-232/13
од 08.07.2013.године.

Број: 02-111-65/21
Приједор,
Датум: 09.02.2021. године

8. Дарко Драгић, Одсјек за инспекцијске
послове, члан;
9. Бојан Јаковљевић, Одсјек комуналне
полиције, члан;
10. Митхет Мусић, Одсјек за мјесне заједнице,
члан;
11. Зоран Булић, Комуналне услуге а.д.
Приједор, члан
12. Милка Грбић, Комуналне услуге а.д.
Приједор, члан;
13. Горан Кривић, Коалиција за заштиту Сане,
члан;
14. Остоја Којић, ЕКОМИР д.о.о, члан.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

37.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16 и 36/19) и члана 89. Статута града
Приједор („Службени гласник града Приједор“ број:
12/17) градоначелник доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за израду Плана
управљања отпадом града Приједор
2022-2027.
I
Именује се Радна група за израду Плана управљања
отпадом града Приједор 2022-2027, у сљедећем
саставу:
1. Тања Ећим, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
срединe и имовинско - стамбене послове,
предсједник;
2. Нада Ђаковић, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
срединe и имовинско - стамбене послове ,
члан;
3. Драган Шврака, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
срединe и имовинско - стамбене послове ,
члан;
4. Немања Савановић, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
срединe и имовинско - стамбене послове ,
члан;
5. Ирена Матијаш, Одјељење за привреду и
пољопривреду, члан;
6. Бојан Штрбац, Одјељење за финансије, члан;
7. Јелена Радоњић, Одјељење за просторно
уређење, члан;

Број: 3/21

II
Задатак Радна групе је да, у складу са Законом о
управљању отпадом („Службени гласник Републике
Српске“ број: 111/13, 106/15, 16/18 и 70/20),
припреми План управљања отпадом града Приједор
за период 2022-2027. године, те да исти, по
претходно прибављеној сагласности Министарства
просторног уређења, грађевинарства и екологије РС,
упути Скупштина града на доношење.
Рок за припрему Плана је 30. септембра 2021.
године.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће
објављено у Службеном гласнику града Приједора
Број: 02-111-71/21
Приједор,
Датум: 8.3.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

38.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“
број: 97/16 и 36/19 ) и члана 89. Статута града
Приједор ( „Службени гласник Града Приједор“ број:
12/17 ), градоначелник Приједора, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Радне групе за провођење и праћење
„Акционог плана превенције инцидената и
кривичних дјела почињених из мржње и
предрасуда на подручју града Приједор за период
2017. – 2021.“
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Члан 1.
Именују се чланови Радне групе за провођење и
праћење „Акционог плана превенције инцидената и
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда
на подручју града Приједор за период 2017. – 2021.“,
у сљедећем саставу:
1. Моња Касаловић – предсједник ( Градска
управа Приједор, начелник Одјељења за
друштвене дјелатности ),
2. Мирсад Дуратовић – члан ( Предсједник
Скупштине града Приједор ),
3. Александар Граховац – члан ( Градска управа
Приједор,
Одјељење
за
друштвене
дјелатности ),
4. Младен Митровић – члан ( Окружно јавно
тужилаштво у Приједору, главни тужилац ),
5. Сретоја Вујановић – члан ( Полицијска
управа Приједор, начелник Полицијске
управе Приједор ),
6. Зоран Инђић – члан ( Полицијска управа
Приједор, замјеник начелника Полицијске
управе Приједор ),
7. Драшко Ђенадија – члан ( Форум за
безбједност заједнице ),
8. Азра Пашалић – члан ( Коалиција „Прва
толеранција“ Приједор ),
9. Стефан Јовић – члан ( Коалиција „Прва
толеранција“ Приједор ),
10. Дуња Стојанчић – члан ( ЈУ „Центар за
социјални рад“ Приједор ),
11. Сања Ман Шобот – члан ( Градска управа
Приједор,
Одјељење
за
саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове ),
12. Нихад Форић – члан ( Градска управа
Приједор, Одсјек за мјесне заједнице ).

Члан 2.
Задатак чланова Радне групе је провођење и
праћење „Акционог плана превенције инцидената и
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда
на подручју града Приједор за период 2017. – 2021.“

Члан 3.
Комисија ће се састајати по указаној потреби а
најмање два пута годишње.

Број: 3/21

Члан 4.
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику града Приједор“.

Број: 02-111-67/21
Приједор,
Датум: 02.03.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

39.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута града
Приједор ( „Службени гласник града Приједор“,
број: 12/17) и члана 8. Правилника о организовању
Међународног фестивала хорова „Златна вила“
(„Службени гласник града Приједор“, број: 04/19),
Градоначелник града Приједор доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог одбора
Међународног фестивала хорова „Златна вила“

1. За организацију, припремање и провођење
културне манифестације Међународни
фестивал хорова „Златна вила“, именујем
Организациони одбор у саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Далибор Павловић, предсједник
Моња Касаловић, члан
Данијела Додош, члан
Маја Кунић, члан
Весна Стојановић, члан
Александар Граховац,члан
Аљоша Новаковић, члан
Деан Батоз, члан
Небојша Алексић, члан
Бранка Настић Марчетић, члан
Милош Зец, члан

2. Задаци
Организационог
одбора
су
регулисани Правилником о организовању
Међународног Фестивала хорова „Златна
вила“.
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3. Међусобна права и обавезе између
Организационог одбора и надлежност
органа који га именује, уређују се
Правилником
о
организовању
манифестације и Правилником о наградама.
4. Организациони одбор се именује на период
од 4 ( четири) године, са могућношћу
замјене и прије истека мандата.

5. Ступањем на снагу овог Рјешења престаје да
важи Рјешење о именовању Организационог
одбора Међународног фестивала хорова
„Златна вила“ (број: 02 – 111 – 45/17 од
8.3.2017. године).
6. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 02-111-60/21
Приједор,
Датум: 12.2.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

Број: 3/21
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Број: 3/21

САДРЖАЈ
Број акта
46.

Страна
71.

50.

Одлука о давању сагласности на Анекс 1. уговора о закупу пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске, на подручју града Приједора
Одлука о усвајању Годишњег програма мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и
ерадикацију заразних болести на подручју Града Приједора за 2021. годину
- Годишњи програм мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију
заразних болести на подручју Града Приједор за 2021. годину
Одлука о усвајању Годишњег програма мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједора за 2021. годину
- Годишњи програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације на
подручју Града Приједор за 2021. годину
Одлука о усвајању Годишњег плана мјера систематске превентивне дезинсекције и
дератизације на подручју Града Приједор за 2021. годину
- Годишњи план систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града
Приједор за 2021. годину
Рјешење о утврђивању листе стручњака

51.

Рјешење о именовању Комисије за младе

92.

52.

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града
Приједора
- Јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине града Приједора

92.

Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор и
именовање секретара Скупштине града Приједора
Одлука о расписивању Јавног позива за именовање два члана школских одбора у
основним и средњим школама Града Приједор
- Јавни позив за именовање два члана школских одбора у основним и средњим школама
Града Приједор
Рјешење о престанку мандата члана Одбора за жалбе града Приједора

94.

Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање (1) члана Одбора за жалбе
Града Приједора
- Јавни конкурс за избор именовање (1) члана одбора за жалбе града приједора

99.

57.

Рјешење о именовању Комисије за избор једног члана Одбора за жалбе Града Приједора

101.

58.

Одлука о одгађању избора за чланове савјета мјесних заједница

102.

59.

Одлука о висини боравише таксе на подручју града Приједора

102.

60.

Одлука о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за
2021. годину
- Програм употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2021. годину

103.

61.

Закључак о усвајању Извјештаја о раду Фондације за развој „Приједор“ за 2020. годину

105.

62.

Закључак о усвајању Информације о реализацији буџетских средстава за пољопривредну
производњу за 2020. годину
Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма кориштења средстава за
подстицај у преузетништву, малим и средњим преузећима у 2020. години

105.

47.

48.

49.

53.
54.

55.
56.

63.

71.
72.
83.
84.
88.
88.
91.

93.

95.
97.
99.

99.

104.

105.
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Број: 3/21

Закључак о усвајању Извјештај о реализацији Одлуке о увођењу субвенција за кориснике
водних услуга на подручју града Приједор за 2020. години

106.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

106.
106.

29.

Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор, број: 02-40416/21
Одлуку о давању на коришћење објекта „Љетна башта“ Приједор

30.

Одлука о учешћу у финансирању ЈУ Спортске дворане „Младост“ Приједор

107.

31.

Одлука о учешћу у финансирању Женског рукометног клуба „Мира“ Приједор

107.

32.

Одлука о учешћу у финансирању рада Омладинског савјета Приједор

108.

33.

Одлука о учешћу у финансирању Фудбалског клуба „Рудар-Приједор“ Приједор

108.

34.

Правилник о измјени Правилника о условима, начину и висини новчане помоћи за
новорођено дијете
Правилник о расподјели средстава спортским клубовима и организацијама у граду
Приједор
Рјешење о именовању Комисије за контролу законитог утврђивања откупне цијене стана

109.

Рјешење о именовању Радне групе за израду Плана управљања отпадом града Приједор
2022-2027.
Рјешење о именовању Радне групе за провођење и праћење „Акционог плана превенције
инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града
Приједор за период 2017. – 2021.“
Рјешење о именовању Организационог одбора Међународног фестивала хорова „Златна
вила“

113.

28.

35.
36.
37.
38.

39.

106.

109.
112.

113.

114.

-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 173. Пословника Скупштине града Приједора
("Службени гласник града Приједора",број: 2/18).
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

