ГОДИНА XXIX
ПОНЕДЕЉАК 07.06.2021.

БРОЈ
11.

Web adresa
www.prijedorgrad.org

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
93.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), а у вези са чланом 10. став 2.
Закона о безбједности саобраћаја на путевима
Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број 63/11), Градоначелник Града
Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
o именовању Савјета за безбједност саобраћаја
Града Приједор
Члан 1.
Именује се Савјет за безбједност саобраћаја
Града Приједор (у даљем тексту: Савјет), у саставу,
како слиједи:
1. Жарко
Ковачевић
–
замјеник
Градоначелника, замјеник предсједника,
2. Бранко Шврака – шеф Одсјека за комуналне
послове и заштиту животне средине у
Градској управи Приједор, члан,
3. Сретоја Вујановић – начелник Полицијске
управе Приједор, члан,
4. Радан Вукадиновић – представник Аутомото друштва Приједор, члан,

5. Борислав Којић – директор ЈУ Машинска
школа Приједор, члан,
6. Младен Кулунџија – представник ЈП „Завод
за изградњу града“ Приједор, члан,
7. Зоран Баљак – саобраћајни инспектор у
Градској управи Приједор, члан,
8. Др Славица Лазић – специјалиста ургентне
медицине у ЈУ „Дом здравља“ Приједор,
члан и
9. Младен Кунић – представник Удружења
ауто-школа Приједор, члан.







Члан 2.
Задаци Савјета су:
разматрање
питања
из
области
безбједности саобраћаја,
предлагање
мјера
за
унапређење
безбједности саобраћаја,
давање мишљења на стратешке документе,
иницирање доношења и учествовање у
изради законских и других аката,
давање мишљења на програме, планове
рада и извјештаје Агенције за безбједност
саобраћаја Републике Сроске и
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остваривање и подстицање координације и
сарадње између републичких органа управе
и других тијела у безбједности саобраћаја.

Члан 3.
Мандат чланова Савјета траје до 31.12.2024.
године.
Члан 4.
Секретар Савјета бира се већином гласова од
присутних чланова на конститутивној сједници
Савјета.
Члан 5.
У раду Савјета могу учествовати и други
угледни стручњаци, представници институција и
организација када предсједник Савјета процијени
да постоји потреба за њиховим ангажовањем, без
права учествовања у одлучивању.
Члан 6.
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да
важи Рјешење o именовању Савјета за безбједност
саобраћаја Града Приједор („Службени гласник
Града Приједор“, број: 1/14).
Члан 7.
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор“.
Број: 02-111-162/21
Приједор,
Датум: 7.6.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

Члан 1.
У члану 5. у тачки 2.3. - Опис послова Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних
мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор, број:
264/18 од дана 29.06.2018. године и број: 636/20 од
дана 14.08.2020. године, мијења се алинеја 10. и
гласи
„ Контролише законитост и исправност докумената
о материјално-финансијском пословању.“
Члан 2.
У члану 5. иза тачке 2.4. додаје се нова тачка 2.5 која
гласи:
2.5 Назив радног мјеста: Самостални стручни
сарадник за материјално књиговодство и јавне
набавке
Број извршилаца: 1
Радно искуство: 3 године радног искуства у траженој
струци
Врста стручне спреме: ВСС, завршен економски
факултет, стечених 240 ЕТЦ бодова или еквивалент
Положен стручни испит за рад у органима управе
Опис послова:
-

-

94.
На основу члана 80. став 1. тачка 1. Закона о
предшколском васпитању и образовању („Службени
Гласник Републике Српске“, бр. 79/15, 63/20), и
члана 59. став 1. тачка 1. Статута Јавне установе
Дјечији вртић „Радост“ Приједор, Управни одбор на
29. сједници одржаној дана 04.06.2021. године
доноси
ПРАВИЛНИК
о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ
Дјечији вртић „Радост“ Приједор

Број: 11/21

-

-

Одговоран је за благовремено, уредно и
законито књижење пословних промјена
Редовно прати прописе из рачуноводства и
води
рачуна
о
рачунводственим
стандардима
Врши
књижење
у
материјалном
књиговодству у складу са прописима и
примљеном рачуноводственом исправом
Усклађује ванредне и редовне инвентуре
количински са складиштем
Проводи мјесечно праћењње стања и
усклађивање аналитике са рачуноводством
Унапређује
робно-материјално
књиговодство
Прати стање складишта и кретање робе
Усклађивање и контрола стања складишта и
попратне документације са стањем у
материјалном књиговодству
Рекапитулација утрошка средстава на
мјесечном нивоу
Књижење и контрола исправности улазних
фактура: фактуре за храну, потрошни
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материјал,
дидактички
материјал,
канцеларијски материјал, опрему, ситни
инвентар те реверс на заштитну опрему
радника као и књижење излаза за те
материјале
Провођење
обраде
комплетне
документације складишног пословања
Контрола евиденције улазних фактура ,
припрема за књижење улаза на основу
улазних фактура
и излаза на основу
складишне документације
Одговоран је за провјеру и прослијеђивање
свих потребних седмичних, периодичних и
годишњих извјештаја
Учествује у изради плана јавних набавки
Проводи све поступке јавних набавки
Обавља и друге послове по налогу
директора и руководиоца финансијскорачуноводствене службе
За свој рад одговаран је руководиоцу
финансијско рачуноводствене службе и
директору

Члан 3.
У члану 5. у тачки 3.1.а. - опис послова, алинеја 1
брише се.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града
Приједор.

Број: 509/21
Приједор,
Датум: 4.6.2021. године

ПРЕДСЈЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА
Милован Половина, с.р.

Број: 11/21

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о измјена и
допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор
I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама
и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор, број: 509/21 од 4.6.2021. године.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 02-023-14/21
Приједор,
Датум: 7.6.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

96.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), a у вези са чланом 22. став 1. и
чланом 40. став 1. тачка б. Закона о заштити и
спасавању у ванредним приликама Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број
121/12 и 46/17) и чланом 12. став 3. Одлуке о
организовању и функционисању цивилне заштите и
спасавања града Приједора („Службени гласник
Града Приједор“, број: 7/13), Градоначелник Града
Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
o именовању Градског штаба за ванредне ситуације

95.
На основу члана 59. став 1. тачка 12. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 19. став 1. тачка
4. Закона о систему јавних служби („Службени
гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и
44/16) и члана 69. став 1. тачка 14. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), Градоначелник Града Приједор, доноси

10. Именује се Градски штаб за ванредне
ситуације Града Приједор, у саставу:
10.1.
10.2.

Далибор Павловић, Градоначелник Града
Приједор – командант штаба,
Жарко Ковачевић, замјеник Градоначелника
Града Приједор – замјеник команданта
штаба,
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Драшко Ђенадија, Одсјек за цивилну
заштиту Градске управе Приједор, начелник
штаба,
Мирсад Дуратовић, предсједник Скупштине
Града Приједор,
Бранко Шврака, Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове
Градске управе Приједор,
Милица Отковић, епидемиолог у ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор,
Борис Ћургуз, инфектолог у ЈЗУ Болница „Др
Младен Стојановић“ Приједор,
Андрија Вукотић, в.д. директора ЈЗУ Болница
„Др Младен Стојановић“ Приједор,
Слободан Јавор, директор ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор,
Сретоја Вујановић, начелник Полицијске
управе Приједор,
Игор Сувајац, Одсјек за цивилну заштиту
Градске управе Приједор,
Радован Мартић, старјешина Територијалне
ватрогасно-спасилачке јединице Приједор,
Зоран Веселиновић, секретар ГО Црвеног
крста Приједор,
Мирослав Крнета, шеф Одсјека комуналне
полиције у Градској управи Приједор,
Александар Брадић, шеф Одсјека за
инспекцијске послове у Градској управи
Приједор,
Владо Рељић, директор а.д. „Водовод“
Приједор,
Далибор Грабеж, в.д. директора а.д.
„Комуналне услуге“ Приједор,
Татјана Брдар, в.д. директора ЈУ Дјечији
вртић „Радост“ Приједор,
Драшко Љубичић, технички директор
„Електрокрајина“ РЈ Приједор и
Наталија Милетић, записничар.

11. Градски штаб за ванредне ситуације, по
потреби, формира помоћне и стручнооперативне тимове за специфичне задатке заштите
и спасавања.

Број: 11/21

12. Ступањем на снагу овог рјешења
престаје да важи Рјешење o именовању
Градског штаба за ванредне ситуације („Службени
гласник Града Приједор“, број: 1/21 и 6/21).
13. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у
„Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 02-111-159/21
Приједор,
Датум: 3.6.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

97.
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), а у вези са Одлуком о услузи јавне
кухиње („Службени гласник Града Приједор“, број:
8/21), Градоначелник Града Приједор, доноси

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за провођење поступка
избора пружалаца услуге јавне кухиње

I - Именује се Комисија за провођење поступка
избора пружалаца услуге јавне кухиње на подручју
Града Приједор за 2021. годину, у саставу:
1. Јефа Керановић, испред Одјељења за
друштвене дјелатности- предсједник,
2. Божидар Шврака, испред Одјељења за
финансије- члан,
3. Госпа Сајак Штиковац, испред ЈУ „Центар за
социјални рад“ Приједор, члан и
4. Зорица Билбија, секретар Комисије.
II - Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да, у
складу са Одлуком о услузи јавне кухиње
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 8/21),
проведе поступак избора пружалаца услуге јавне
кухиње, тако да изврши провјеру пристиглих
поријава о испуњености услова прописаних Јавним
позивом за избор пружалаца услуге јавне кухиње,
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број: 02-40-3600/21 који је објављен дана 17. маја
2021. године у седмичном листу „Козарски
вијесник“ и на веб страници Града Приједор.
III- Комисија је дужна да o с свом раду сачини
записник и предложи Градоначелнику одлуку о
избору пружалаца услуга.
v - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исто ће бити објављено у „Службеном гласнику
Града Приједор“.

Број: 02-111-160 /21
Приједор,
Датум: 4.6.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

98.
На основу члана 82. тачка 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 додјели једнократне материјалне помоћи
студентима првог циклуса студија и ученицима
средњих школа Града Приједор

Члан 1.
Правилником о додјели једнократне материјалне
помоћи студентима првог циклуса студија и
ученицима средњих школа Града Приједор ( у
даљем тексту: Правилник) утврђују се критеријуми,
начин и поступак додјеле једнократне материјалне
помоћи студентима првог циклуса студија и
ученицима средњих школа Града Приједор.
Средства за додјелу једнократне материјалне
помоћи студентима првог циклуса студија и
ученицима средњих школа Града Приједор
обезбјеђује се Буџетом Града Приједор.

Члан 2.
Средства из члана 1. Правилника, могу се одобрити:

-

Број: 11/21

Студентима првог циклуса академских
студија и ученицима средњих школа, који
имају пребивалиште на територији Града
Приједор, уколико живе у тешким
материјалним условима, а помоћ им је
неопходна за плаћање нужних трошкова
школовања (плаћање школарине, набавка
уџбеника,
израда
семинарских
и
дипломских радова, трошкови обавезних
вјежби и практичне наставе изван сједишта
факултета/школе,
стручне
екскурзије,
студентске размјене и сл.).

Члан 3.
Сматраће се да студент односно ученик средње
школе живи у тешкој материјалној ситуацији,
уколико испуњава сљедеће критеријуме:
1. Уколико је породица студента односно
ученика, корисник права из социјалне
заштите и то: права на новчану помоћ,
додатака за помоћ и његу другог лица или
једнократне новчане помоћи,
2. Ако приходи у породици не прелазе износ
од 150,00 КМ по члану домаћинства,
3. Ако је студент или ученик дијете без једног
или оба родитеља,
4. Ако је студент или ученик дијете самохраних
родитеља,
5. Ако је студент или ученик дијете чији један
родитељ самостално издржава дијете,
6. Уколико у породици живи обољели члан,
чије лијечење изискује веће материјалне
трошкове или лице са посебним потребама,
7. Уколико се ради о породици која школује
двоје или више студената и/или ученика
средње школе.

Сваки критериј бодује се са по 1 (једним) бодом.
Уколико више ученика/студената има исти број
бодова, предност имају ученици/студенти са
лошијим социјалним статусом.
Студенти или ученици средњих школа, који примају
стипендију из буџета Града Приједор или из другог
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јавног извора финансирања, по овом Правилнику
немају право на додјелу једнократне материјалне
помоћи.

Члан 4.
Захтјев за једнократну материјалну помоћ подноси
се на прописаном обрасцу, Градској управи Града
Приједор, Одјељењу за друштвене дјелатности,
након објављивања Јавног позива за додјелу
једнократне материјалне помоћи студентима првог
циклуса студија и ученицима средњих школа. Јавни
позив се објављује на званичној страници Града
Приједор (prijedorgrad.org) и у седмичном листу
„Козарски вјесник“, а рок за подношење захтјева је
15 дана о дана посљедње објаве.

Уз захтјев се прилаже документација наведена у
Јавном позиву.
Захтјев за једнократну материјалну помоћ може се
пронаћи на званичном сајту Града Приједор, у
Одјељењу за друштвене дјелатности и на Инфо
пулту Градске управе.
Јавни позив за додјелу једнократне материјалне
помоћи расписује се једном годишње.
Члан 5.
Поред услова прописаних чланом 3. и 4. овог
правилника, а у складу са буџетским могућностима,
Градоначелник може одобрити једнократну
материјалну помоћ студентима првог циклуса
студија и ученицима средњих школа Града
Приједор, без објављивања Јавног позива, када с
обзиром на конкретне околности, оцијени да је
захтјев оправдан.
Члан 6.
Једнократна материјална помоћ за студенте може се
одобрити у износу од 200 до 400 КМ, а за ученике
средњих школа од 150 до 200 КМ, што зависи од
броја поднесених захтјева и планираних буџетских
средстава за исплату једнократне новчане помоћи
студентима првог циклуса студија и ученицима
средњих школа.

Број: 11/21

За сваку календарску годину, Градоначелник ће
одлуком
дефинисати
износ
једнократне
материјалне помоћи који ће бити одобрен
студентима првог циклуса студија и ученицима
средњих школа.
Изузетно од става 1. и 2. овог члана, Градоначелник
може, у посебно оправданим случајевима,
одобрити и већи износ једнократне материјалне
помоћи.
Члан 7.
Градоначелник Града Приједор именује Комисију за
додјелу
једнократне
материјалне
помоћи
студентима првог циклуса студија и ученицима
средњих школа ( у даљем тексу Комисија).
Комисија разматра пристигле захтјеве и сачињава
бодовну листу кандидата.
Приједлог бодовне листе кандидата Комисија
доставља Градоначелнику, који доноси коначну
одлуку о одобравању једнократне материјалне
помоћи.
Члан 8.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да
важи „Правилник о додјели једнократне
материјалне помоћи студентима првог циклуса
студија и ученицима средњих школа Града
Приједор“, број: 02-40-956/21 од 16.3.2021. године.
Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“

Број: 02-40-3928/21
Приједор,
Датум: 2.6.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

99.
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 бр
12/17) и чланом 6. став 2. Правилника о
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организовању „Књижевних сусрета на Козари“,
Градоначелник Града Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Организационог одбора
Књижевних сусрета на Козари
1. Именује се Милош Милинчић као
представник
општине
Србац
у
Организациони одбор Књижевних сусрета
на Козари.
2. Именује се Слободан Премасунац као
представник општине Козарска Дубица у
Организациони одбор Књижевних сусрета
на Козари.
3. Новоименованим члановима мандат траје
до
истека
мандата
цјелокупног
Организационог одбора.
4. Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а биће објављено у „Службеном
гласнику Града Приједор“.

Број: 02-111-104-1/21
Приједор,
Датум: 25.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

100.
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
ОДЛУКУ
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.

Број: 11/21

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, број позиције 23, на жиро рачун број:555100-00449159-15, 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 Приједор".

Број: 02-40-3720/21
Приједор,
Датум: 25.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

101.
На основу
чл.82. Закона о локалној
самоуправи (,, Сл.гласник Републике Српске“
бр.97/16 и 36/19), и члана 39. Статута Града
Приједор („ Сл.гласник Града Приједор“ бр.12/17),
те члана 13. Правилника о начину управљања и
одржавања станбених јединица социјалног
становања Града Приједора број: 02-022-5/20 од
28.01.2020. године
(„Сл. Гласник Града
Приједор“бр.1/20)
градоначелник Града дана
23.03.2021. године, доноси
ГОДИШЊИ ПЛАН
УПРАВЉАЊА И ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА СОЦИЈАЛНОГ
СТАНОВAЊА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2021. ГОДИНУ
I - ОПШТИ ДИО
Годишњи План управљања и одржавања
зграда социјалног становања за 2021. годину односи
се на стамбену зграду у насељу Пећани, надоградњу
у улици Вука Караџића бр. 19 у Приједору и на два
стана у Љубији који су изграђени у Пројекту
реадмисије.
Фонд расположивих стамбених јединица
социјалног становања Града које су обухваћене
овим Планом изграђене су и то:
- 5 стамбених јединица у Улици Вука Караџића
бр. 19, четири двособна стана површине 43,92м2,
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43,75м2, 46,58м2 и 50,38м2 и један једнособан
површине 34,07м2,
- 50 стамбених једница у насељу Пећани, Улица
Меше Селимовића бб, гарсоњера 6, укупне
површине 167,50м2, једнособних 14 укупне
површине 549,23м2 , двособних 27 укупне површине
1.220,53м и трособних 3 стана укупне површине
175,07м2 и

2

- 2 стана у Љубији, оба једнособна укупне
површине 88,04м2.
3
II – ИЗВОРИ СРЕДСТАВА
Укупна површина за коју се у 2021. години може
плаћати закупнина је 2194,29м2 .
Цијена закупа износи 1 КМ. Цијена закупа утврђена
је Одлуком о висини закупнине (за кориштење
стамбених јединица социјалног становања) бр.01022-57/21 од 15.03.2021. године.

4

Укупан годишњи план за период 01.01. до
31.12.2021. године утврђује се у износу 54.956 КМ.

5

План прихода и прилива у 2021. години утврђује се
како слиједи:
6
Редни
ОПИС
број
1. Нераспоређена средства са
31.12.2019. године
2. Остварени приходи од закупа
у 2020. години
УКУПНО ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРИХОДИ У
КМ
29.701
25.256

Ред.
бр.

8

1

ОП
ИС

265

4
1
2
2

Трошкови
електричн
е енергије
(заједничк
а
потрошња
и лифтови)

4
1
2
3

Набавка
ситног
потрошног
материјала
и алата за
чишћење и
одржавањ
е

4
1
2
5

Поправка
електроин
сталације

4
1
2
5

Поправка и
одржавањ
е
централно
г гријања
Замјена и
поправка
брава
и
столарије

4
1
2
5

Мјесечно
сервисира
ње
лифтова

4
1
2
5

54.956

III – РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Планирани
Ek
радови
.
I Редовнок
текуће
о
одржавањ
д.
е
Дератизац
4 ија,
1 дезинфекц
2 ија и
2 дезинсекц
ија

7

Број: 11/21

ИЗНОС У
2021. у
КМ

365

Рок

01.01.
до
31.12.2
021

9

10

4
1
2
5
4
1
2
5
4
1
2
5

12
x
мје
сеч
на
пот
ро
шњ
а

345

480

360

294
12x
140
,40
=1.
684
,80

1.100

01.01.31.12.2
021

245

01.01.31.12.2
021

1.500

01.01.31.12.2
021

360

01.01.31.12.2
021

500

01.01.31.12.2
021

1.685

01.01.31.12.2
021

500

01.01.31.12.2
021

460

01.01.31.12.2
021

645

01.01.31.12.2
021

Поправка
лифтова
500
Поправка и
редован
сервис
протипожа
рне
инсталациј
е и апарата
Поправка
инсталациј
а водовода
и

460

645
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канализац
ија

11

12

13

14

1.

4
1
2
5

4
1
2
5

4
1
2
9

4
1
2
9

4
1
2
5

Поправка
и редован
сервис
осталих
дијелова и
уређаја у
згради
Поправка
осталих
заједнички
х дијелова
зграде

Број: 11/21
инсталациј
е

285

780
Уго
вор
о
дје
лу
Одржавањ (25
е чистоће у 0:0,
згради
733
5x1
2=
4.0
89,
98)
Уго
вор
о
дје
Накнада за лу:
повјерени (70:
ка за
0,7
зграду
335
x12
=1.
146
)
УКУПНО I
II Хитне
поправке
Одржавањ
е
oштећења
и пуцање
водоводне
и
канализац
ионе

285

01.01.31.12.2
021

780

01.01.31.12.2
021

4.090

1.146
13.661

500

2.

4
1
2
5

3.

4
1
2
5

4.

4
1
2
5

01.01.31.12.2
021

5.

4
1
2
5

6.

4
1
2
5

01.01.31.12.2
021

01.01.31.12.2
021

4
1
2
5

Одржавањ
е
оштећења
и пуцање
инсталациј
е и уређаја
централно
г гријања,
котловниц
е, топлотне
и пумпне
станице
Ослобађа
ње лица и
ствари из
заглављен
ог лифта
Отклањањ
е
зачепљењ
а
канализац
ионе
мреже
Отклањањ
ее
последица
продора
сливних
вода
у
подрумске
и
друге
просторије
у згради
Отклањањ
е
последица
од пожара
и осталих
елементар
них
непогода
УКУПНО II
ПАУШАЛН
О

500

500

01.01.31.12.2
021

01.01.31.12.2
021

500
01.01.31.12.2
021

500

01.01.31.12.2
021

500

01.01.31.12.2
021

3.000
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Нераспоре
ђена
III
средства у
2021.
години
Нераспоре
4
ђена
1
IV
средства у
2
2021.
9
години
СВЕУКУПНО I + II + III
+IV
4
1
2
5
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20.000

18.295

01.01.31.12.2
021

01.01.31.12.2
021

54.956

Преглед расхода и издатака по економским
кодовима који се уноси у документ буџета Града
Приједора за текућу календарску 1 годину:
Ек. Код.

Рекапитулација по
Износ у КМ
економским кодовима
u 2021.G.
4122 Расходи за енергију,
1.465
комуналне и комуник. услуге
4123 Расходи за материјалне
245
трошкове
4125 Расходи за текуће одржавање
29.715
4129 Остали непоменути расходи
23.531
Укупно по економским
54.956
кодовима

За праћење реализације Годишњег плана
управљања и одржавања зграда социјалног
становања Града Приједора за 2021. годину
задужени су Одјељење за саобраћај, комуналне
послове и заштиту животне средине и имовинско
стамбене послове и Одјељење за финансије.
Овај Годишњи план ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику Града
Приједор.

Број: 02-372-62/21
Приједор,
Датум: 23.3.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.

102.
На основу члана 82. став. 3 Закона о локалној
самоуправи („Служени гласник Републике Српске“,
број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута Града
Приједор („Службени гласник Града Приједор“,
број: 12/17), и Одлуком о усвајању буџета Града

Број: 11/21

Приједор за 2021. годину („Службени гласник Града
Приједор“ број: 6/21) Градоначелник Приједора,
доноси
ОДЛУКУ
о учешћу у финансирању „Омладинског савјета
Приједор“
Члан 1.
Одобравају се новчана средства у износу од 7.500,00
КМ за период 1.4.2021 – 31.12.2021. године
„Омладинском
савјету
Приједор“,
Милоша
Обреновића бб, 79 101 Приједор, у оквиру редовних
срестава.
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.
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: 02-40-3713/21
Приједор,
Датум: 25.5.2021. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Далибор Павловић, с.р.
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„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 11/21

САДРЖАЈ
Број акта

Страна
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА

93.

Рјешење o именовању Савјета за безбједност саобраћаја Града Приједор

483.

94.

Правилник о измјенама и допуни Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор
Одлука о давању сагласности на Правилник о измјена и допуни Правилника о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста ЈУ Дјечији вртић „Радост“
Приједор
Рјешење o именовању Градског штаба за ванредне ситуације

484.

Рјешење о именовању Комисије за провођење поступка избора пружалаца услуге јавне
кухиње
Правилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима првог циклуса студија
и ученицима средњих школа Града Приједор
Рјешење о именовању чланова Организационог одбора Књижевних сусрета на Козари

486.

100.

Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор

489.

101.

Годишњи План управљања и одржавања зграда социјалног становaња града Приједора за
2021. годину
Одлука о учешћу у финансирању „Омладинског савјета Приједор“

489.

95.

96.
97.
98.
99.

102.

485.
485.

487.
488.

492.

-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. Wеб адреса: www.приједорград.орг

