ГОДИНА XXVII
ЧЕТВРТАК 08.03.2018.

БРОЈ
5.

Web adresa
www.prijedorgrad.org

20.
На основу члана 59. и 62. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 71/12, 52/14 и 114/17 ), члана 39. 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
Приједора je на 15. сједници одржаној
07.03.2018. године, донијела
ОДЛУКУ
о задужењу Града Приједора ради реализације
капиталних пројеката Града Приједора
I
Овом одлуком задужује се Град, ради
реализације капиталних пројеката у износу од
2.400.000
КМ
(Словима:
двамилионаичетиристохиљадаконвертибилних
марака).
II
Кредитна средства из тачке I усмјериће се
за намјене како слиједи:
Р.б.
1.

Опис
Завршетак доградње и
реконструкције
Ватрогасног дома у
Приједору...........................

Износ

900.000

2.

3.
4.

Изградња објекта до
конструктивне фазе у којем ће
се вршити производња
комутатора, машина и
алата............................................
Изградња паркинг простора у
Улици Мухарема Суљановића....
УКУПНО У КМ:

1.375.000
125.000
2.400.000

III
Средства из тачке I ове одлуке за која се
задужује Град, обезбиједиће се дугорочним
банкарским
кредитом
код
банке
са
најповољнијим условима за задуживање Града:
1. Фиксна каматна стопа до 5,00 %,
2. Трошкови обраде захтјева до 2.400 КМ,
3. Рок отплате: 10 (десет година) без грејс
периода,
4. Отплата кредита вршиће сe:
4.1.1. 1.500.000 КМ
из редовних
средстава
буџета
Града
Приједора по плану буџета за
текућу годину, а у складу са
Законом о буџетском систему
Републике Српске и
4.1.2.
900.000 КМ из намјенских
средстава по Закону о заштити
од пожара („Службени гласник
Републике Српске“, број: 71/12),
у складу са
Програмом
употребе намјенских средстава,
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5. Постојећи проценат задужености
Града Приједора у 2018. години без
кредита из тачке I ове Одлуке је 14,10
%,
6. Проценат
задужености
Града
Приједора у 2018. години са кредитом
из тачке I ове Одлуке је 14,76 %,
7. Највећи проценат задужености Града
Приједора у свим наредним годинама
по дугорочним кредитима је у
2019.години и износи 14,99 % без
кредита за хитни опоравак од поплава,
а са кредитом за хитни опоравак од
поплава износи 15,12 %.
8. Осигурање отплате: мјенице и бјанко
потписани вирмани по трансакционом
рачуну Града Приједора, у складу са
банкарском процедуром обезбјеђења
отплате кредита,

Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), чланом 39.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града
Приједорa, на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018. године, донијела је

IV
Овлашћује се Градоначелник Приједора
да у случају потребе, може преусмјеравати
средства по пројектима из средстава буџета
Града Приједора у износу од 1.500.000 КМ, са
једног пројекта на други, с тим да не доводи у
питање њихово извршење.

Члан 2.
Усвојени текст Програма саставни је дио
ове Одлуке.

Обавезује се Градоначелник Приједора
да о у случају преусмјеравања средстава
обавијести Скупштину Града Приједора на првој
наредној сједници.
V
Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-34/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

ОДЛУКУ
о Програму уређења градског грађевинског
земљишта за 2018. годину

Члан 1.
Доноси се Програм уређења градског
грађевинског земљишта за подручје града
Приједорa за 2018. годину ( у даљем тексту:
Програм ) у износу од 1.190.000,00 KM.

Члан 3.
О провођењу ове Одлуке стараће се
Градска управа Града Приједора, Одјељење за
просторно уређење и Одјељење за саобраћај,
комуналне послове, заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове.
Члан 4.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи одлука о Програму уређења
градског грађевинског земљишта за 2017.
годину , објављена у „Службеном гласнику
Града Приједорa“, број: 2/17 под бројем 01022-13/17.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

21.
На основу члана 4. став 3. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта – Пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
34/14 ), а у вези са Законом о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике

Број: 01-022-35/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ
Увод
Програм уређења градског грађевинског земљишта доноси се у складу са Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске „, број: 40/13 , 106/15 и 3/16) и
Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта – Пречишћени
текст ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 34/14 ) .
Годишњи Програм уређења градског грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно
грађевинско земљиште, које на дан доношења Програма има статус градског грађевинског земљишта,
као и за остало грађевинско земљиште на подручју града Приједор, а у складу са Интегралном стратегијом
развоја Града Приједора ( 2014-2024.), дугорочним и средњорочним програмима изградње и уређења
простора и на основу донесених докумената просторног уређења.
Уређење грађевинског земљишта обухвата радове припремања и опремања.
1.








Припремање земљишта обухвата :
истражне радове на терену,
израда геодетскиг , геолошких, инжењерско-сеизмолошких и других подлога,
израду анализе својинских права на земљишту потребном за изградњу јавне комуналне и
друге инфраструктуре,
израду докумената просторног уређења и техничке документације
израду програма за уређење земљишта
израду анализе расељавања лица и рушења постојећих објеката,
санирање терена и друге радове

2. Опремање земљишта обухвата:
 изградњу објеката комуналне инфраструктуре која је у надлежности јединице локалне
самоуправе
 изградњу друге јавне инфраструктуре која је у надлежности јавних предузећа, а чију изградњу
финансира јединица локалне самоуправе из накнаде наплаћене према одредбама закона и
правилника
 изградњу и уређедње површина јавне намјене планираних спроведбеним документом
просторног уређења
Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта –
Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 34/14 ) и Закона о уређењу простора и
грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13 , 106/15 и 3/16), утврђени су механизми и
инструменти финансирања уређења грађевинског земљишта и израде докумената просторног уређења
које врши јединица локалне самоуправе средствима прикупљеним из :
а) накнаде на основу природних и локацијских погодности градског грађевинског земљишта и
погодности већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом коришћења тог
земљишта (у даљем тексту: рента),
б) накнаде за уређење грађевинског земљишта,
в) закупа за грађевинско земљиште,
г) продаје грађевинског земљишта,
д) дијела пореза на имовину и
ђ) других извора у складу са посебним прописима.
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Буџетом Града Приједора за 2018. год. („Службени гласник Града Приједор“, број: 14/17, од
22.12.2017. године), планирана су средства за Програм урећења градског грађевинског земљишта за 2018.
год. у износу од 1.190.000,00 KM .
Прикупљена средства у Буџету Града Приједора у 2018. години, у складу са Законом и
Правилником, користиће се за трошкове уређења грађевинског земљишта и трошкове израде докумената
просторног уређења у складу са табеларним дијелом овог Програма.
Програмом уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину, обухваћени су :
1. Радови уређења који ће се финансирати из Буџета Града Приједора и то:
1.1. Израда докумената просторног уређе и урбанистичке документације у 2018. години ,
1.2. Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација
(рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. документац. и потребних дозвола
за изградњу) ,
1.3. Изградња и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката.
2. Радови уређења који ће се финансирати из Буџета Града Приједора уз суфинансирање са другим
субјектима ( средства из Буџета Републике Српске и средстава из других извора финансирања ):
2.1. Изградња и реконструкција саобраћајница,
2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре,
2.3. Изградња и реконструкција осталих инфраструктурних објеката.

Динамика реализације , распоређивања и усмјеравања средстава, прикупљених по основу
поменутих накнада, вршиће се у складу са усвојеним Програмом уређење градског грађевинског
земљишта за 2018. годину, те у складу са приливом средстава у Буџет Града Приједора у 2018. години.

1. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР
Р.бр.

ОПИС

износ КМ

1.1.
Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације у
2018. години
1.1.1. *Зонинг план јужног дијела урбаног подручја Приједора (20162018)
- Планирана укупна средстава ( 166.000,00 КМ)
- Дио планираних средстава у 2018.години према
Програму рада Скупштине Града у 2018.год. (пројекат
планиран у Интегралној стратегији развоја Града
Приједора за период 2014-2024. године)
1.1.2.

*Урбанистички план Љубије (2016-2018)
- Планирана укупна средстава 35.000,00 КМ
- Дио планираних средстава у 2018.години према
Програму рада Скупштине Града у 2018.год. (пројекат
планиран у Интегралној стратегији развоја Града
Приједора за период 2014-2024. године)

2018.

42%
70.000,- КМ

55,6%
21.872,- КМ
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

*Регулациони план „Бенковац“ (2016-2018)
- Планирана укупа средстава 30.000,00 КМ
- Дио планираних средстава у 2018.години према
Програму рада Скупштине Града у 2018.год. (пројекат
планиран у Интегралној стратегији развоја Града
Приједора за период 2014-2024. године)
*План парцелације „Пашини конаци“ (2017-2018.)
- Планирана укупна средстава 6.000,00 КМ
- Дио планираних средстава у 2018.години према
Програму рада Скупштине Града у 2018.год. (пројекат
планиран у Интегралној стратегији развоја Града
Приједора за период 2014-2024. године)
*Зонинг план подручја посебне намјене сјеверо-западног дјела
урбаног подручја Приједора (2017-2019.)
- Планирана укупна средстава 300.000,00 КМ
- Дио планираних средстава у 2018.години према
Програму рада Скупштине Града у 2018.год. (пројекат
планиран у Интегралној стратегији развоја Града
Приједора за период 2014-2024. године)
*Регулациони план градскoг гробља „Пашинац“
(2017-2018)
- Планирана укупна средстава 25.000,00 КМ
- Дио планираних средстава у 2018.години према Програму
рада Скупштине Града у 2018.год. (пројекат планиран у
Интегралној стратегији развоја Града Приједора за период
2014-2024. године)
*Регулациони план радне зоне на потезу жељезничка станица,
Топлана и ТС Приједор 1 (2018-2020.)
- Планирана укупна средстава 71.000,00 КМ
- Дио планираних средстава у 2018.години према Програму
рада Скупштине Града у 2018.год. (пројекат планиран у
Интегралној стратегији развоја Града Приједора за период
2014-2024. године
Урбанистички план Козарца 2018-2038.година
- Планирана укупна средстава 60.000 ,00 КМ
- Дио планираних средстава у 2018.години према Програму
рада Скупштине Града у 2018.год. (50%)
Измјена дијела Регулационог плана РЖР Љубија – „Централна
рудишта“ на територији града Приједора и општине Оштра Лука
- Финансира заинтересовани инвеститор
План парцелације за локацију „Растичани“ у склопу
Националног парка „Козара“
- Финансира заинтересовани инвеститор
Израда Урбанистичко техничких услова , стручних мишљења,
анализа , друге урбанистичке документације, идејних пројеката
и других стручних послова за потребе Одјељења

УКУПНО

Број: 5/18

5%
1.000,- КМ

70%
5.000,- КМ

40%
120.000,-

7.000,- KM

14%
10.000,- KM

30.000,- KM

/

/

25.128,- KM

290.000
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ОПИС
Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех.
документац. и потребних дозвола за изградњу, координација и стручне
услуге)

Број: 5/18
износ КМ
2018.

1.2.1.

Надвожњак на Пећанима са дијеловима прикључних и
искључних саобраћајних трака
- рјешавање преосталих имовинско-правних односа за
рјешавање коначног приједлога рјешења

200.000,00

1.2.2.

Изградња тротоара у улици Мухарема Суљановића
- рјешавање имовинских односа
- прибављање техничке документације

20.000,00

1.2.3.

Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска,
М.Врховца и I Крајишке бригаде)
- дио припремних радова
- прибављање техничке документације

40.000,00

1.2.4.

Изградња крака улице В. Караџића према пошти
- дио припремних радова

30.000,00

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

УКУПНО 1.2.

Израда изведбено пројектне документације за
инфраструктуру у области канализације у оквиру Пројекта
који се финансира средствима ЕИБ
( секундарна и терцијарна мрежа у канализационом
систему Гомјеница)- дио инвестиције
Израда изведбено пројектне документације за
инфраструктуру у области одводње и пречишћавања
отпадних вода на подручју Козарац и Омарска – дио
инвестиције
Израда изведбено пројектне документације за
инфраструктуру у области заштите од поплава у оквиру
Пројекта који се финансира кредитним средствима Свјетске
банке ( регулација Милошевице, Гомјенице) – дио
инвестиције
Израда изведбено пројектне документације за
инфраструктуру у области снабдијевања електричном и
топлотном енергијом у оквиру Пројекта Регионални
стамбени програм на локацијама Пећани и Рашковац – дио
инвестиције

30.000,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

400.000,00
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ОПИС
Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Реконструкција улице Вука Караџића
- Реконструкција коловоза и тротоара улице Вука Караџића
од раскрснице са улицом П.П.Његоша до раскрснице са
улицом Николе Пашића - преостали радови
Реконструкција тротоара у улици Милоша Обреновића (од поште
до трга Мајора Зорана Карлице)
- дио радова
Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска,
и I Крајишке бригаде)
- дио радова

2018.

10.000,00

65.000,00

М.Врховца

Изградња крака улице В. Караџића према пошти
- дио радова

УКУПНО 1.3.

Р.бр.
1.4.

Износ КМ

ОПИС
Изградња и реконструкција остале комуналне инфраструктуре

250.000,00

60.000,00

385.000,00

износ КМ
2018.

Укупно 1.4.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације
Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и
инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, израда техничке
документације)
Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних
објеката
Изградња и реконструкција остале комуналне инфраструктуре
УКУПНО 1 (КМ):

2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ УЗ
СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА
- ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Града Приједора

2018.
290.000,00
400.000,00

385.000,00
0,00
1.075.000,00
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ОПИС
Изградања и реконструкција градских саобраћајница

Број: 5/18
Износ КМ
2018.

0,00
УКУПНО 2.1.

Р.бр.
2.2.

0,00

ОПИС
Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре
2.2.1.
Изградња секундарне мреже у насељу Чејреци

износ КМ
2018.
20.000,00

У насељу Чејреци израђена је комплетна примарна мрежа,
остала је изградња секундарне мреже у дужини 1100,00 м

2.2.2.

- дио средстава
Изградња канализационе мреже у насељу Главица 1 и 2

25.000,00

У насељу Главица 1 и 2 потребно је изградити секундарну
канализациону мрежу у дужини 1584 м

2.2.3.

- дио средстава
Изградња канализационе мреже у насељу Главица 3 и 4

25.000,00

У насељу Главица 3 и 4 потребно је изградити секундарну
канализациону мрежу у дужини 1040, м
2.2.4.

дио средстава

Изградња канализационе мреже у насељу Нова Орловача
У насељу Нова Орловача потребно је изградити
каналиазациону мрежу у улици Твртка Сељана у дужини
1270,00 м

2.2.5.

- дио средстава
Изградња канализационе мреже у насељу Јањића пумпа
У насељу Јањића пумпа потребно је изградити
канализациону мрежу у дужини 2.300,00 м
- дио средстава

Укупно 2.2.

20.000,00

25.000,00
115.000,00

2.1.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Изградња и реконструкција градских саобраћајница

2018.

2.2.

Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре

115.000,00

УКУПНО 2. (КМ):

115.000,00

0
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА

2018.
1.075.000,00

ПРИЈЕДОРА
2.

РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ УЗ
СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА

115.000,00

- ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Града Приједор
СВЕ УКУПНО 1. + 2. (КМ):

1.190.000,00

22.
На основу члана 80. став 4. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16 ),
члана 32. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник
Града Приједор“, број: 6/14) и члана 39. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града
Приједора на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ
ВИСИНЕ РЕНТЕ У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна,
коначна, грађевинска цијена једног квадратног
метра корисне површине стамбеног и пословног
простора у 2017. години за подручје града
Приједор, која служи као основица за
израчунавање висине ренте код изградње,
доградње и надоградње постојећих објеката у
2018. години.
Просјечна коначна грађевинска цијена
једног квадратног метра корисне површине
стамбеног и пословног простора утврђена је на
основу предрачуна из главних пројеката за
издате грађевинске дозволе у претходној
години.
Члан 2.
Утврђује се да просјечна, коначна,
грађевинска цијена једног квадратног метра
корисне површине стамбеног и пословног
простора на подручју града Приједора износи
720,00 КМ и служи као основица за обрачун
ренте у 2018. години.

Члан 3
Висина основице за обрачун ренте, у
складу са законом, утврђује се у проценту од
просјечне коначне грађевинске цијене из члана
2. ове Одлуке по зонама и то како слиједи:
а) у првој зони
б) у другој зони
в) у трећој зони
г) у четвртој зони
д) у петој зони
ђ) у шестој зони

(6%)
(5%)
(4%)
(3%)
(2%)
(1%)

43,20 KM/m2
36,00 KM/m2
28,80 KM/m2
21,60 KM/m2
14,40 KM/m2
7,20 KM/m2

Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању основице за
израчунавање висине ренте у 2017. години,
објављена у („Службеном гласнику Града
Приједорa“, број: 2/17), под бројем 01-022-14/17.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-36/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

23.
На основу члана 13. став 3. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта- пречишћен текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
34/14 ), а у вези са чланом 77. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
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Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16 ),
члана 30. став 1. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник
Града Приједора“, број: 6/14) и члана 39. Статута
Града Приједорa („Службени гласник Града
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града
Приједорa, на 15. сједници одржаној дана 07.03.
2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНЕ ЦИЈЕНЕ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечна
цијена
трошкова
припремања
градског
грађевинског земљишта и износи 9.687,00 КМ/ha
документа просторног уређења, а служиће за
обрачун трошкова припремања градског
грађевинског земљишта по једном метру
квадратном корисне површине планираних
објеката.
Члан 2.
Просјечна цијена утврђена у члану 1. ове
Одлуке утврђује се на почетку сваке године за
подручја за која је донесен спроведбени
документ просторног уређења, који не садржи
тачну
вриједност
трошкова
извршеног
припремања градског грађевинског земљишта, а
израчунава се
на основу свих важећих
спроведбених докумената просторног уређења,
за које је овај податак тачно утврђен.
Члан 3.
Јединичне цијене земљишта предвиђеног
за изградњу комуналне инфраструктуре у складу
са зонама градског грађевинског земљишта
износе:
1. Зона 200 КМ/m2
2. Зона 100 КМ/m2
3. Зона 50 КМ/m2
4. Зона 30 КМ/m2
5. Зона 20 КМ/m2
6. Зона 10 КМ/m2
Члан 4.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечне цијене
трошкова припремања градског грађевинског
земљишта за 2017. годину, објављена у

Број: 5/18

(„Службеном гласнику Града Приједорa“, број:
2/17), под бројем 01-022-15/17.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора“.

Број: 01-022-37/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

24.
На основу члана 14. став 3. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта- пречишћен текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
34/14), а у вези са чланом 77. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16),
члана 30. став 1. Одлуке о уређењу простора и
грађевинском земљишту („Службени гласник
Града Приједора“ број: 6/14) и члана 39. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града
Приједора, на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНИХ ЈЕДИНИЧНИХ
ЦИЈЕНА РАДОВА КОМУНАЛНЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се просјечно
остварене јединичне цијене радова комуналне и
друге јавне инфраструктуре и уређења јавних
површина (Јц) у 2017. години на подручју Града
Приједор, које служи за обрачун трошкова
опремања градског грађевинског земљишта у
2018. години .
Члан 2.
Просјечно остварене јединичне цијене
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре
и уређења јавних површина износе:
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Ред.бр.

А/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Б/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
В/

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Врста инфраструктуре
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
Саобраћајнице за моторни
саобраћај
Пјешачки тротоари и стазе
Бициклистичке стазе
Зелене површине
Паркинг простори
Улична расвјета
ВОДОВОДНА МРЕЖА
- У зеленој површини
d/dn = 20/16.2 mm (1/2“)
d/dn = 25/21.2 mm (3/4“)
d/dn = 32/28.0 mm (1“)
d/dn = 40/35.2 mm (5/4“)
d/dn = 50/44 mm (6/4“)
d/dn = 63/55.4 mm (2“)
d/dn = 75/66 mm (2 1/2“)
d/dn = 90/79.2 mm (3“)
d/dn = 110/96.8 mm
d/dn = 160/141 mm
У саобраћајници (асфалтираној
површини)
d/dn = 20/16.2 mm (1/2“)
d/dn = 25/21.2 mm (3/4“)
d/dn = 32/28.0 mm (1“)
d/dn = 40/35.2 mm (5/4“)
d/dn = 50/44 mm (6/4“)
d/dn = 63/55.4 mm (2“)
d/dn = 75/66 mm (2 1/2“)
d/dn = 90/79.2 mm (3“)
d/dn = 110/96.8 mm
d/dn = 160/141 mm
КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
У зеленој површини- макадам
- Просјечна дубина 1,0 m
Ø 110 mm
Ø 160 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
- Просјечна дубина ископа 1,5
m
Ø 400 mm
Ø 500 mm
Асфалтна површина

Број: 5/18

Јед. мј.

m2

Јц

60,00 KM

m2
m2
m2
m2
m

60,00 KM
50,00 KM
20,00 KM
60,00 KM
45,00 KM

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

24,00 KM
25,00 KM
25,50 KM
26,00 KM
27,00 KM
28,00 KM
30,00 KM
34,00 KM
39,00 KM
56,00 KM

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

73,00 KM
74,00 KM
74,50 KM
75,00 KM
76,00 KM
78,00 KM
80,00 KM
83,00 KM
88,00 KM
105,00 KM

m
m
m
m
m

59,00 KM
72,00 KM
95,00 KM
108,00 KM
125,00 KM

m
m

171,00 KM
232,00 KM
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6.
7.

Просјечна дубина ископа 1,0
m
Ø 110 mm
Ø 160 mm
Ø 200 mm
Ø 250 mm
Ø 300 mm
Просјечна дубина ископа 1,5 m
Ø 400 mm
Ø 500 mm

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ТОПЛИФИКАЦИОНА МРЕЖА
Топлотна станица 50 кW
Топлотна станица 100 кW
Топлотна станица 150 кW
Топлотна станица 200 кW
Топлотна станица 300 кW
Топлотна станица 400 кW
Топлотна станица 500 кW
Вреловод DN 65
Вреловод DN 80
Вреловод DN 100
Вреловод DN 120
Вреловод DN 150
Вреловод DN 200
Вреловод DN 300
Вреловод DN 500

Број: 5/18

-

1.
2.
3.
4.
5.

Г/

m
m
m
m
m

85,00 KM
97,00 KM
142,00 KM
152,00 KM
173,00 KM

m
m

215,00 KM
276,00 KM

комплет
комплет
комплет
комплет
комплет
комплет
комплет
m
m
m
m
m
m
m
m

4.602,00 KM
6.486,00 KM
9.060,00 KM
11.055,00 KM
12.098,00 KM
13.063,00 KM
13.900,00 KM
142,00 KM
161,00 KM
190,00 KM
260,00 KM
312,00 KM
453,00 KM
775,00 KM
1.094,00 KM

Цијене су са ПДВ-ом
25.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечних
јединичних цијена радова опремања градског
грађевинског земљишта за 2017. годину,
објављена у („Службеном гласнику Града
Приједорa“, број: 2/17), под бројем 01-022-16/17.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-38/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

На основу члана 17. став 2. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта- пречишћен текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
34/14 ), а у вези са чланом 77. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16 ),
и члана 39. Статута Града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“ број: 12/17),
Скупштина Града Приједора, на 15. сједници
одржаној дана 07.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђје висина тршкова
уређења градског грађевинског земљишта за
2018. годину по 1 m2 (један метар квадратни)
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корисне површине објекта за спроведбене
документе просторног уређење.
Члан 2.
Висина трошкова уређења градског
грађевинског земљишта израчуната према
одредбама Закона о уређењу простора и
грађењу, Правилника о обрачуну накнаде
трошкова уређења градског грађевинског
земљишта-Пречишћени
текст,
Уредбе
о
условима, начину обрачуна и плаћању накнаде
за легализацију објеката и Одлуке о трошковима
радова комуналне и друге инфраструктуреи
уређења јавних површина, сагласно Програму
уређења градског грађевинског земљишта,
износи за:

9.

10.

11.

2018

РБ

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

ДОКУМЕНТ ПРОСТОРНОГ
УРЕЂЕЊА
УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЈЕКАТ ЗА ДИО
НАСЕЉА УРИЈЕ ЦЕНТАР –
УП „ТЕШИНИЋ“
УРБАНИСТИЧКИ
ПРОЈЕКАТ УЛИЦЕ ВУКА
КАРАЏИЋА
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА БИВШЕГ
ПОГОНА „ЦЕЛПАК“
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА ДЈЕЛА
НАСЕЉА УРИЈЕ И ЧИРКИН
ПОЉЕ - 2.ФАЗА
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
„СТАРИ ГРАД“
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА НАСЕЉА
„УРИЈЕ“-ЈУГ
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА
ПРИЈЕДОРА СА
СПОМЕНИЧКИМ
КОМПЛЕКСОМ –I Фаза
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
НАСЕЉА „КОЗАРАЦЦЕНТАР“

ПРОСЈЕЧНИ
ТРОШКОВИ
по КП
(КМ/m2)

12.

66
13.
83

92

14.

43
15.
82
16

16.

33

17.

61

18.

Број: 5/18
РЕВИЗИЈА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
НАСЕЉА ПЕЋАНИ
СЕКЦИЈА 1 И 2
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
ДИЈЕЛА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА СЕРВИСНОУСЛУЖНЕ И РАДНЕ ЗОНЕ
УЗ МАГИСТРАЛНИ ПУТ
ПРИЈЕДОР – БАЊАЛУКА
И РАДНЕ И СТАМБЕНЕ
ЗОНЕ „СВАЛЕ“
ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА ПОДРУЧЈА
НАСЕЉА УРИЈЕ И ЧИРКИН
ПОЉЕ – I ФАЗА –
ИЗМЈЕНА РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА РАСАДНИК И
АЕРОДРОМ III
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА
АЕРОДРОМ I И
АЕРОДРОМ II
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА
ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ
ПРИЈЕДОР СА
СПОМЕНИЧКИМ
КОМПЛЕКСОМ- II ФАЗА
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА
РЕВИЗИЈЕ РП НАСЕЉА
„ПЕЋАНИ“- ДИО СЕКЦИЈЕ
I И ДИЈЕЛА НАСЕЉА
ДОЊА ПУХАРСКА
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ПОСЛОВНЕ ЗОНЕ
ЧИРКИН ПОЉЕ У
ПРИЈЕДОРУ – СЕКЦИЈА 1
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ПОДРУЧЈА МАТАРУШКО
ПОЉЕ, МАТАРУШКО
ПОЉЕ 2 И НАСЕЉА
ТУКОВИ- СЕКЦИЈА 1
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА
ДОЊА ПУХАРСКА И УРИЈЕ
– 1.ФАЗА; СЕКЦИЈА 1 И
СЕКЦИЈА 2
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ
ПУТ М15, ПРИЈЕДОРКОЗАРСКА ДУБИЦА И
ДИЈЕЛА НАСЕЛЈА УРИЈЕ

52

55

85

64

26

94

65

58

41

99
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21.

22.

23.

24.
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РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
ЗОНЕ
1 УЗ МАГИСТРАЛНИ
ПУТ
9 М4, ПРИЈЕДОР-БАЊА
ЛУКА
И ДИЈЕЛА НАСЕЉА
.
ОПЛОВАЧА
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН
РУДИНКА ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ
2
ЉУБИЈА
- ЦЕНТРАЛНА
РУДИШТА
НА
0
ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА
.
ПРИЈЕДОРА И ОПШТИНЕ
ОШТРА ЛУКА
ОДЛУКА О
РЕГУЛАЦИОНОМ ПЛАНУ
ПРОСТОРА УЗ КОРИТА
2
РИЈЕКА САНА И
1
ГОМЈЕНИЦА НА
.
УРБАНОМ ПОДРУЧЈУ
ПРИЈЕДОРА - СЕКЦИЈА 1
И СЕКЦИЈА 2
ОДЛУКА О
2
РЕГУЛАЦИОНОМ
ПЛАНУ
ДИЈЕЛОВА
НАСЕЉА
2
ДОЊА
ПУХАРСКА И УРИЈЕ
.
- 2.ФАЗА -СЕКЦИЈА 3
ОДЛУКА О
РЕГУЛАЦИОНОМ
2
ПЛАНУ
ПОСЛОВНЕ
ЗОНЕ БАЛТИН
3
БАРЕ
. - СЕКЦИЈА 1 И
СЕКЦИЈА 2
ПРОСЈЕЧНА ЈЕДИНИЧНА
ЦИЈЕНА УРЕЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ПО m2
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ
ОБЈЕКТА (КМ/m2)

26.
87

30

163

111

95

45

Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о висини трошкова уређења
градског грађевинског земљишта за 2016. одину,
објављена у („Службеном гласнику Града
Приједорa“, број: 2/17), под бројем 01-022-17/17.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-39/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

Број: 5/18

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

На основу члана 18. став 1. Правилника о
обрачуну накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта- пречишћен текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
34/14 ), а у вези са чланом 77. став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16 ),
и члана 39. Статута Града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“, број: 12/17),
Скупштина Града Приједорa, на 15. сједници
одржаној дана 07.03.2018. године, донијела је
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЈЕЧНО ОСТВАРЕНЕ
НАКНАДЕ ТРОШКОВА УРЕЂЕЊА
ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.
ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се просјечно
остварена накнада трошкова уређења градског
грађевинског земљишта у 2017. години и износи
45,00 КМ по једном метру квадратном корисне
површине планираних објеката и служиће за
обрачун
трошкова
уређења
градског
грађевинског земљишта у 2018. години.
Члан 2.
Просјечно остварена накнада у члану 1.
ове Одлуке утврђује се на почетку сваке године
за подручја за која није донесен спроведбени
документ просторног уређења.
Израчунава се као просјечно остварена
накнада ( Пнугз) за трошкове уређења градског
грађевинског земљишта на основу свих важећих
спроведбених докумената просторног уређења,
за које је ова накнада израчуната за претходну
годину.
Обрачун се врши за радове уређења на
основу стручног мишљења и урбанистичко
техничких услова.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да
важи Одлука о утврђивању просјечно остварене
накнаде
трошкова
уређења
градског
грађевинског земљишта за 2017. годину,
објављена у („Службеном гласнику Града
Приједорa“, брoj: 2/17), под бројем 01-022-18/17.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-40/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

Број: 5/18

Члан 1.
Усваја се Програм заједничке комуналне
потрошње за 2018.годину.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
заједничке комуналне потрошње за 2018.
годину.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градска управа - Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско стамбене послове.

27.
На основу
члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени гласник града
Приједора“, брoj: 12/17) и члана137. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“, брoj: 2/18), а у вези са чланом
21. став 2. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени
гласник
Републике
Српске“
бр.124/11), Скупштина града Приједора, је на 15.
сједници одржаној 07.03.2018.године, донијела

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
oбјављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-46/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ОДЛУКУ
о усвајању Програма заједничке комуналне
потрошње за 2018.годину

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић,с.р.

П Р О Г Р А М
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
Увод
Програм заједничке комуналне потрошње доноси се у складу са чл. 21. Закона о комуналним
дјелатностима („Сл.гласник Републике Српске“, број:124/11).
Поменутом одредбом прописано је да се средства за обављање комуналних дјелатности
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета јединице локалне самоуправе, а на основу
Програма који доноси скупштина јединице локалне самоуправе.
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се по
основу прихода остварених из комуналне накнаде, дијела накнаде за кориштење добара од општег
интереса, дијела прихода од пореза на непокретности и дијела накнада за дате концесије.
Програм заједничке комуналне потрошње садржи обим и квалитет одржавања и обнављања
појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, висину
потребних средстава за реализацију Програма и распоред средстава по намјенама за сваку дјелатност
посебно.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње, које се по овом Програму, а у складу са Законом о
комуналним дјелатностима, финансирају из буџета су:
- Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља Козарац, Омарска и Љубија;
- Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина;
- Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина;
- Одржавање гробаља;
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Број: 5/18

Дјелатност зоохигијене – Хигијеничарска служба
Ванредни послови

Буџетом Града Приједора за 2018. годину („Сл.гласник града Приједора“ бр. 14/17 ), планирана су
средства за заједничку комуналну потрошњу у износу од 1.000.000,00 КМ и та средства ће бити
распоређена на следеће послове:
- одржавање чистоће у граду и приградским насељима
- одржавање градског зеленила
- одржавање градских гробаља
- хигијеничарска служба
- одржавање хоризонталне сигнализације
- ванредни послови
Начин распоређивања средстава планираних за заједничку комуналну потрошњу вршиће се у
складу са усвојеним Програмом заједничке комуналне потрошње за 2018.годину.

А) ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
И ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА ЉУБИЈА, КОЗАРАЦ И ОМАРСКА
 Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља обухвата: ручно и
машинско чишћење јавних површина, прање јавних површина, стругање корова и наслага уз ивичњаке,
одвоз прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, скупљање смећа и истресање корпи, чишћење
сливника, ванредно прање и чишћење. Из наведеног слиједи низ свакодневних активности на одржавању
града и насеља.
ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА
1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ
а) Ручно чишћење сваки дан Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Краља Петра I Ослободиоца
Академика Јована Рашковића
Николе Пашића
Трг испред зграде град. управе
Милоша Обеновића
Вожда Карађорђа
Бранислава Нушића

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

13.000

0,018

234,00

2

2.220

0,018

39,96

2

1.638

0,018

29,48

2

1.100

0,018

19,8

2

1.638

0,018

29,48

2

1.197

0,018

21,55

2

1.510

0,018

27,18

2

1.260

0,018

22,68

0,018
0,018

46,08
470,21
11.755,25
117.552,50 КМ

м
м
м
м
м
м

Велики повожњак

м

Вука Караџића

м2

2.560
У К У П Н О:
26.123
Мјесечни износ
470,21x 25
Годишњи износ
11.755,25x 10
б) Ручно чишћење сваки други дан - (3 пута седмично)
ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА КОЛИЧИНА

УКУПНО
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Р/Б
1.
2.
3.

Краља Александра

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ
м2
2

м

Петра Петровића Његоша

2

м

Козарска до „АТП“
У К У П Н О:
Седмични износ
Мјесечни износ
Годишњи износ

Број: 5/18
ЦИЈЕНА
по ј.мј.

2.680

0,018

48,24

1.760

0,018

31,68

0,018

57,60
137,52
412,56
1.650,24
16.502,40 КМ

3.200
7.640
137,52 x 3
412,56 x 4
1.650,24 x 10

ц) Ручно чишћење два пута седмично
Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

425

0,018

7,65

2

920

0,018

16,56

2

1.302

0,018

23,44

2

1.035

0,018

18,63

2

3.820

0,018

68,76

2

1.800

0,018

32,40

2

1.560

0,018

28,08

2

0,018
0,018

15,84
41,58

0,018

13,95

Ослободиоца Приједора

м

Солунска + Таxи

м

Саве Ковачеића

м

Мајора Милана Тепића

м

Пећани

м

Жарка Згоњанина

м

Проте Матеје Ненадовића

8.
9.

Рaдничка
Светосавска

м
м

880
2.310

10.

Мухарема Суљановића

м2

775

2

У К У П Н О:
Седмични износ
Мјесечни износ
Годишњи износ

14.827
266,89 x 2
533,78 x 4
2.135,12 x 10

266,89
533,78
2.135,12
21.351,20 КМ

д) Ручно чишћење један пута седмично
Р/Б
1.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА П.М.Ненадовића

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

1.560

0,018

28,08

2

2.

Мост на Сани

м

400

0,018

7,20

3.

Ускочка

м2

170

0,018

3,06

2

600

0,018

10,80

2

4.

Занатска

м

5.

Ибрахима Кахрића

м

450

0,018

8,10

6.

Саве Ковачевића

м2

3.000

0,018

54,00

2

7.

Илије Бурсаћа

м

720

0,018

12,96

8.

Илије Стојановића

м2

510

0,018

9,18

2

9.

Рудничка (до пруге)

м

1.975

0,018

35,55

10.

Пећани

м2

3.820

0,018

68,76
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11.

Ратка Марушића

м2

200

0,018

3,60

12.

Зграде иза Н.П.

м2

200

0,018

3,60

2

13.

Зграде М-ови

м

500

0,018

9,00

14.

Мали подвожњак

м2

15.

180

0,018

3,24

2

1.200

0,018

21,60

2

м

Славка Родића

16.

В.Степе Степановића

м

4.000

0,018

72,00

17.

Алеја Козарског Одреда

м2

2.400

0,018

43,20

2

18

Српских Великана

м

3.080

0,018

55,44

19.

29. Новембра

м2

400

0,018

7,20

У К У П Н О:
Мјесечни износ
Годишњи износ

25.365
456,57 x 4
1.826,28 x 10

е) Чишћење један пут мјесечно и ванредно чишћење
после повећаног обима кориштења јавних површина
и елементарних непогода
ЈЕДИНИЦА
КОЛИЧИНА
МЈЕРЕ
м2
Годишњи износ

30.000
660,00

x

456,57
1.826,28
18.262,80 КМ

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

0,022

660,00

10

6.600,00 КМ

2.МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ - 8 мјесеци годишње
а) Машинско чишћење 2 пута седмично
Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

К.П.Првог Ослободиоца

м2

7.240

0,021

152,04

2.

Јована Рашковића

м2

1.540

0,021

32,34

2

3.

Николе Пашића

м

1.640

0,021

34,44

4.

Милоша Обреновића

м2

1.480

0,021

31,08

2

1.200

0,021

25,2

2

5.

Велики Подвожњак

м

6.

П.П.Његоша

м

1.760

0,021

36,96

7.

Краља Александра

м2

2.680

0,021

56,28

2

2.560

0,021

53,76

0,021

23,21
445,31
890,62
3.562,48
28.499,84 КМ

м

8.

В.Стефановића Караџића

9.

м2
Трг испред зграде град.управе
У К У П Н О:
Седмични износ
Мјесечни износ
Годишњи износ
б) Машинско чишћење један пута седмично
ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

1.100
21.200
445,31 x 2
890,62 x 4
3.562,48 x 8
КОЛИЧИНА

УКУПНО
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Р/Б
1.

Радничка

2.

Српских Великана

3.

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ
м2

880

ЦИЈЕНА
по ј.мј.
0,021

18.48

м2

3.200

0,021

67,2

2

1.480

0,021

31,08

2

м

Светосавска

Број: 5/18

4.

Козарска

м

3.200

0,021

67,2

5.

Вожда Карађорђа

м2

1.120

0,021

23,52

2

6.

Ослободиоца Приједора

м

800

0,021

16,8

7.

М.Милана Тепића

м2

1.760

0,021

36,96

2

8.

Пећани са заобилазницом

м

7.480

0,021

157,08

9.

Мухарема Суљановића

м2

1.240

0,021

26,04

2

10.

Жарка Згоњанина

м

1.800

0,021

37,8

11.

Бранислава Нушића

м2

1.200

0,021

25,2

2

1.200

0,021

25,2

2

12.

м

Солунска + ТАХИ

13.

Рудничка

м

2.200

0,021

46,2

14.

29. Новембра

м2

800

0,021

16,8

У К У П Н О:

28.260
596,56 x 4
2.382,24 x 8

595,56
2.382,24
19.057,92 КМ

ц) Машинско чишћење 1 пута седмично – 8 мјесеци
Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

П.Матеје Ненадовића

м2

1.560

0,021

32,76

2.

Саве Ковачевића

м2

1.200

0,021

25,20

2

3.

Ускочка

м

680

0,021

14,28

4.

В.Степе Степановића

м2

5.

Мост на Сани

4.000

0,021

84,00

2

800

0,021

16,80

2

4.000

0,021

84,00

0,021

67,20

м

6.

Милана Врховца

м

7.

Алеја Козарског Одреда
У К У П Н О:

м2

Р/Б
1.
2.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

Стругање наслага уз ивичњак у
току године

3.200
15.440
324,24 x 4
1.296,96x 8

324,24
1.296,96
10.375,70 КМ

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м

30.000

0,231

6.930,00

м

15.000

0,532

7.980,00
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Стругање корова уз ивичњаке и
јавне објекте

3.

Одвоз скупљеног отпада са
јавних површина на депонију
Курево 10 мјесеци год.

тура

80

85,091

6.807,28

сати

140

85,091

11.912,74

сати

700

6,7

4,690,00

тура

50

85,091

4.254,55

сати

1.800

6,7

12.060,00

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

2 туре седмично
8 тура мјесечно
4.

5.

6.
7.

Јесење усисавање листа са
јавних површина и
саобраћајница
Окупљање смећа и истресање
корпи у граду
2 мјесеца ( јануар, децембар)
дневно 14 сати
Oдвоз кабастог отпада
Рад радника у поподневним
сатима

ЧИШЋЕЊЕ У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА:
ЉУБИЈА,КОЗАРАЦ,ОМАРСКА И Д.ЉУБИЈА
1. Ручно чишћење сваки дан - 10 мјесеци годишње
Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ
м2

2.700
51,30 x 25
1.285,50 x 10

0,019

51,30
1.285,50
12.825,00

м2

2.500
47,50 x 25
1.187,50 x 10

0,019

47,50
1.187,50
11.875,00

м2

2.900
55,10 x 25
1.377,50 x 10

0,019

55,10
1.377,50
13.775,00

0,019

38,00
304,00
3.040,00

а) Љубија

б) Омарска
1.
ц) Козарац
м2

2.000
38,00 x 8
304,00 x 10
2. Машинско чишћење – насеља – 2 пута мјесечно – 8 мјесеци
д) Д. Љубија

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ
м2

2.

а) Љубија

КОЛИЧИНА
8.000
168,00 x 2
336,00 x 8

ЦИЈЕНА
по ј.мј.
0,021

УКУПНО
168,00
336,00
2.688,00
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м2

7.000
147,00 x 2
294,00 x 8

0,021

147,00
294,00
2.352,00

м2

10.000
210,00 x 2
420,00 x 8

0,021

210,00
420,00
3.360,00

м2

6.000
126,00 х 2
252,00 х 8

0,021

126,00
252,00
2.016,00

б) Омарска

ц) Козарац

д) Д. Љубија

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

Број: 5/18

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

сати
сати
сати
У К У П Н О:

250
250
250

6,70
6,70
6,70

1.675,00
1.675,00
1.675,00

тура

50

85,091

4.254,55

тура

33

85,091

2.808,00

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

9.765

0,017

2

5.005

0,017

166,00
85,09

2

3.705

0,017

62,98

2

Окупљање смећа и истресање
корпи (јануар и децембар)
3.

4.
5.

- ОМАРСКА
- ЉУБИЈА
- КОЗАРАЦ
Усисавање листа
Козарац, Љубија,Омарска
Одвоз прикупљеног отпада
(Омарска,Козарац,Љубија)

5.025,00

Б) ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА
НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА
1. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - ГРАДа) Прање јавних површина 1 x седмично - 7 мјесеци
Р/Б
1.
2.
3.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Краља Петра П. Ослободиоца
Академика Ј. Рашковића
Николе Пашића

м
м

4.

Вожда Карадјордја

м

3.420

0,017

58,14

5.

Милоша Обреновића

м2

4.290

0,017

72,93

2

6.

Трг испред зграде град.управе

м

1.100

0,017

18,70

7.

Краља Александра

м2

7.200

0,017

122,40

2

8.

Бранислава Нушића (иза РК.П.)

м

3.960

0,017

67,32

9.

Петра П. Његоша (без аутоб.
станице до Ул.К.Александра)

м2

3.640

0,017

61,88

10.

Вука Караџића

м2

5.760

0,017

97,92
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11.

Велики подвожњак

м2

3.000

0,017

51,00

12.

Радничка

м2

2.000

0,017

34,00

2

3.000

0,017

51,00

3.890
1.015,45 x
4.061,96 x

0,017

66,13

13.

Српских Великана

м

14.

Светосавска

м2

4
7

4.061,96
28.433,72

б) Прање јавних површина 2 пута мјесечно - 7 мјесеци
Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

1.

Саве Ковачевића

м2

3.000

0,017

51,00

2.

Ратка Марушића

м2

700

0,017

11,9

2

3.

Ослободиоца Приједира

м

2.900

0,017

49,3

4.

М.М.Тепића

м2

3.200

0,017

54,4

2

5.

Солунска + Тахи

м

4.000

0,017

68

6.

Козарска

м2

8.400

0,017

142,8

2

7.

Ускочка

м

700

0,017

11,9

8.
9.

Пећани са заобилазницом
Мухарема Суљановића

м2

9.000

0,017

153

2

10.

Жарка Згоњанина

м
м2

3.000
4.000

0,017
0,017

51
68,00

11.

29. Новембра

м2

1.600

0,017

27,20

12.

Славка Родића

м2

7.200

0,017

122,40

2

1.200

0,017

20,40

13.

м

Мост на Сани
У К У П Н О:

48.900
831,30 x
2
1.662,60 x 7

ц) Ванредно прање јавних површина
Прање ће се вршити у улицама
за које се да налог од стране
инвеститора, а у износу укупном
на годишњем нивоу од:

м2

150.000

831,3
1.662,60
11.638,20

0,017

2.550,00

2. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉИМА1 x мјесечно – 7 мјесеци
Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

1.

Љубија

2.

Омарска

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

10.000
320,00 x 7

0,032

320,00
2.240,00

м2

9.000
288,00 x 7

0,032

288,00
2.016,00

320
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м2

12.000
384,00 x 7

0,032

8.000
256,00 х 7

0,032

256,00
1.790,00

650

26,00

16.900,00

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

ком
ком
ком

30
30
30

26,00
26,00
26,00

Козарац

2

4.

Број: 5/18

м

Д. Љубија

2.688,00

3. ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА
а)Чишћење сливника у граду
(прољеће - јесен)ручно са
утоваром и одвозом наноса

ком

б) Чишћење сливника у насељима 2 пута годишње
Р/Б
1.
2.
3.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Љубија
Омарска
Козарац

ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА

780,00
780,00
780,00
2.340,00

427.451,40 KM

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

I ТРАВЊАЦИ
1.КОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

604.052

0,106

64.029,52

Машинско кошење тавњака у
граду и приградским насељима
са свим припадајућим радовима
1.
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Број: 5/18

Ручно кошење травњака и
косина са свим припадајућим
радовима у граду и приградским
насељима (Омарска,Љубија)
м2

130.000

0,170

22.100,00

86.129,52 КМ
2. УРЕЂЕЊЕ ТРАВЊАКА
ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

1000,00

4,786

4.786,00

м2

300,00

11,170

3.351,00

3.

Стругање корова са стаза
утоваром и одвозом (парк
Пећани, Руднички парк)

м2

1.200

3,191

3.829,20

4.

Прво прољетно грабљење свих
зелених површина са утоваром и
одвозом

м2

80.000

0,074

5.920,00

сати

1.500

6,7

10.050,00

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА а) Обнова уништених травњака
(А.Јована Рашковића, парк
М.Стојановића)

2.

б) Радови на подизању нових
травњака са припадајућим
радовима (постављање готовог
буса)

Купљење папира и истресање
корпи са свих зелених површина
- 6 сати дневно 10 мјес.
годишње
5.
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6.

Употреба трактора у току цијеле
године за одвоз ситног и
крупног отпада са свих зелених
површина

7.

8.

Број: 5/18

сати

60

38,291

2.297,46

Санирање парковских стаза

м2

100

29,00

2.900,00

Довоз хумуса за попуну
депресија На зеленим
површинама

м3

1.000

4,50

4.500,00

9.

Сасијецање дивљег растиња
Берек, Рашковац, Пухарска

м2

68.000

0,19

12.920,00

10.

Третирање корова тоталним
Хербицидом

м2

3.000

1,2

3.600,00
54.153,66 КМ

3. Д Р В Е Ћ Е

Р/Б

1.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

ком

120

95,73

11.487,60

ком

70

53,18

3.722,70

2.

Детаљно орезивање дрвећа у
дрворедима са утовароми
одвозом
Садња парковског дрвећа са
свим припа-дајућим радњама
(паркови и дрвореди)

3.

Рушење дотрајалих стабала са
одвозом

ком

30

159,55

4.786,50

4.

Уклањање изданака избоја око
стабала

ком

400

2,659

1.063,60

5.

Јесење грабљење, сакупљање на
хрпе, утовар и одвоз отпалог
листа

м2

150.000

0,074

11.100,00

6.

Употреба корпе за орезивање
дрвећа

сати

120

100,00

12.000,00
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Дјелимично орезивање стабала
(уклањање појединих грана,
подизање крошње)

ком

Број: 5/18

200

25,00

5.000,00

49.160,40 КМ
4. Г Р М Љ Е И Ж И В Е О Г Р А Д Е

Р/Б
1.
2.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Окопавање парковског грмља са
плијевљeњем
Орезивање паркоског грмља
Садња добро формираних
садница грмља са свим
припадајућим радњама

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

1.500

0,85

1.275,00

м2

1.500

2,06

3.096,00

ком
ком
ком

50
50
50

15,955
15,955
15,955

797,70
797,70
797,70

м2

1.500

0,085

127,50

3.

4.

Бјелогорично
Зимзелено
Црногорично
Изграбљаваје папира и других
отпадака из грмља са утоваром
и одвозом

5.

Орезивање живе ограде

м2

700

1,276

893,20

6.

Окопавање живе ограде

м2

700

0,805

563,50
8.348,30 КМ

5. СЕЗОНСКО ЦВИЈЕЋЕ

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

1.

Садња сезонског љетног
цвијећа са свим потребним
радовима 25 - 30 ком/м2 са
насељима (Омарска, Љубија)

2.

Залијевање, заштита и
прихрањивање сезонског
цвијећа

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

300

42,545

12.763,50

тура

20

85,09

1.701,80
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Вађење сезонског цвијећа,
припрема гедица за садњу

3.

Садња сезонског цвијећа
зимскопрољетно са свим припадајућим
радовима

4.

5.

Окопавање и плијевљење
сезонског цвијећа

6.

Земља за жардињере

Број: 5/18

м2

600

0,85

510,00

м2

300

42,545

12.763,50

м2

3000

0,85

2.550,00

литар

1.000

0,638

638,00
30.926,80 КМ

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

м2
ком
ком
ком
ком

150
100
300
300
300

1,276
6,381
1,064
0,638
1,064

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

6. Р У Ж И Ч Њ А Ц И

Р/Б
1.
2.
3.
4.
5.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Прољетно одгртање ружа
Попуна постојећих ружичњака
Прихрана ружа
Орезивање ружа
Заштита ружа

УКУПНО
191,40
631,10
319,20
191,40
319,20
1.652,30 КМ

7. К Л У П Е И К О Р П Е

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

1.

Оправка парковских клупа
(замјена штафли и фарбање)

ком

50

31,909

1.595,45

2.
3.

Прављење и набавка нових
клупа
Набавка парковских корпи

ком
ком

20
50

85,090
74,454

1.701,80
3.722,70
7.019,90 КМ

8.

9.

УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗА
НАВОДЊАВАЊЕ ПАРК ИСПРЕД
ГРАДСКЕ УПРАВЕ

ОСТАЛИ НЕПРЕДВИЂЕНИ
РАДОВИ (ВЈЕТАР, СУША,
СЊЕГОЛОМИ И ДР.ВРЕМЕНСКЕ
НЕПРИЛИКЕ, РАЗНЕ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ)

паушал

11.700,00 КМ

паушал

3.000,00 КМ
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Број: 5/18

ОДРЖАВАЊE ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

252.090,88 КМ

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

ГРОБЉЕ

Р/Б
1.

ГРОБЉЕ "ПАШИНАЦ"

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

м2

89.410

2

2.

ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ У "РУДНИЧКОЈ"

м

30.141

3.

КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ НА "УРИЈАМА"

м2

19.143

2

13.991

2

м

4.100

м2

169.276

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

КОЛИЧИНА

ЦИЈЕНА
по ј.мј.

УКУПНО

м2

100.000

0,202

20.200,00

4.
5.

ПАРТИЗАНСКО ГРОБЉЕ "УРИЈЕ"

м

ЈЕВРЕЈСКО
У К У П Н О:

Р/Б
1.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Ручно кошење (март-септембар)
на свим гробљима

м2

35.000

0,106

3.710,00

3.

Машинско кошење (мартсептембар)
Скупљање папира и других
отпадака са укупних површина
гробаља током цијеле године

сати

800

6,70

5.360,00

4.

Кориштење ТАМ-а 2 т на
пословима одржавања гробаља

сати

220

42,546

9.360,12

5.

Чишћење и прање
комеморативног трга источне и
западне алеје 2 x мј. осим
(децембра, јануара,фебруара и
марта

м2

14.800

0,106

1.568,80

2.
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7.

Уништавање корова са
парковских стаза (утовар и
одвоз)
Чишћење одводних ригола 1 x
мјесечно током цијеле године

8.

Стругање наслага уз ивичњак на
паркиралишту

9.

Одвоз смећа контејнерима

6.

10.

Број: 5/18

м2

800

3,935

3.148,07

м2

600 x 8

0,404

1.932,20

м2

500,00

0,479

239,50

тура

80,00

129,760

10.380,80

2

м

40.000

0,074

2.960,00

11.

Грабљење и купљење листа
Сасјецање дивљих растиња 2 x
годишње у марту и новембру
мјесецу

сати

1.000

6,700

6.700,00

12.

Довоз воде цистерном 7 мјесеци
4 x мјесечно

тура

28,00

80,091

2.382,55

ком

10,00

21.273,000

212,73

м3

35,00

37.227,000

1.302,95

13.
14.

15.

Оправка и фарбање клупа
Довоз ризле з насипање стаза и
растурање
Рушење старих поломљених
стабала са и без употребом
корпе

паушал

15.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА

84.457,72KM

ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА
 Хигијеничарска служба обухвата: хватање и збрињавање паса и штенади, превожење и
смјештај у азилу, набавка хране за псе, еутаназија, уклањање лешева, рад ветеринара, техничара и
хигијеничара, набавка горива и осталих потрошних средстава.
Град Приједор је једна од ријетких локалних заједница која има организовану хигијеничарску
службу за збрињавање напуштених паса. Иста је смјештена у оквиру регионалне депоније на Куреву у
доста скученом простору, а за проширење исте су потребна значајнија средства која је потребно
обезбиједити у наредном периоду кроз разне програме.

Мјесечна издвајања за хигијеничарску службу нису фиксна јер зависе од броја ухваћених паса и
штенади, као и интервенција на терену, тако да утрошена средства у претходним годинама подијељена
на 12 мјесеци износе цца 5.000,00 КМ по мјесецу.

Р/Б
1.
2.

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА Хватање паса
Хватање паса стрелицом

ЈЕДИНИЦА
МЈЕРЕ

УКУПНО
КМ

ком
ком

9,36
32,74
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Хватање штенади
Храна за псе
Храна за штенад
Еутаназија
Уклањање лешева
Рад ветеринара
Рад техничара
Рад хигијеничара
Гориво
Уклањање животињских лешева са јавних пов.

Број: 5/18

ком
кг
кг
ком
ком
сат
сат
сат
паушал
Паушал

1 мјесец

3,51
1,30
1,75
17,55
5,00
10,53
4,56
4,56
400,00
100,00
5.000,00

5.000,00 х 12 мјесеци

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

60.000,00 КМ

70.000,00 КМ

 Означавање хоризонталне сигнализације на подручју града обухвата: обиљежавање
пјешачких прелаза, уздужних линија, паркинг мјеста, једносмјерних и двосмјерних стрелица, исписивање
слова исл.
Означавање хоризонталне сигнализације се врши два пута годишње и то:
- у мјесецу априлу (по истеку периода зимског одржавања улица и путева),
- у мјесецу августу (прије почетка нове школске године).

ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ

106.000,00 КМ

 Ванредни послови који нису предвиђени Програмом заједничке комуналне потрошње
(реконструкција сливника, чишћенје мањих депонија смећа са јавних површина, уређење дјечјих
игралишта, радови који се у току године могу јавити због непредвиђених околности, елементарних
непогода и др. Овим средствима финансира се и акција прољетног уређења града која се организује сваке
године у мјесецу априлу.

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЧИСТОЋА, ЗЕЛЕНИЛО, ГРОБЉА,
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА, ХОРИЗОНТАЛНА СИХНАЛИЗАЦИЈА И ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ

Р/Б

ФАЗА РАДА - ОПЕРАЦИЈА -

1.

Одржавање чистоће у граду и приградским насељима ( ручно и
машинско чишћење улица, прање улица, чишћење сливника, одвоз
кабастог отпада, идр.)

2.

Одржавање градског зеленила

3.

Одржавање градских гробаља

4.

Хигијеничарска служба

УКУПНО

427.451,40 КМ
252.090,88 КМ
84.457,72 КМ
60.000,00 КМ
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Број: 5/18

Одржавање хоризонталне сигнализације

70.000,00 КМ

5.
6.

Ванредни послови по налогу инвеститора а који нису предвиђени
Програмом ЗКП

УКУПНО:

106.000,00 КМ
1.000.000,00 KM

28.
На основу члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, брoj: 12/17) и члана 137. Пословника
Скупштине града Приједора („Службени гласник
града Приједора“, брoj: 2/18), Скупштина града
Приједора, је на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018. године, донијела

ОДЛУКУ
o усвајању Годишњег плана одржавања,
заштите, реконструкције и изградње локалних
путева, некатегорисаних путева и улица на
подручју града Приједора за 2018.годину

Члан 1.
Усваја се Годишњи план одржавања,
заштите, реконструкције и изградње локалних
путева, некатегорисаних путева и улица на
подручју града Приједора за 2018.годину

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Годишњи
план одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева, некатегорисаних
путева и улица на подручју града Приједора за
2018.годину.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градска управа- Одјељење за сaoбраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско стамбене послове.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01-022-47/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

ГОДИШЊИ ПЛАН
одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица на
подручју града Приједора за 2018. годину
1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Годишњи план одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица
на подручју града Приједора доноси се на основу члана 32. став 2. Закона о јавним путевима („Службени
гласник РС“, број: 89/13).
Годишњи план одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних путева и улица
има за циљ да омогући испуњавање свих обавеза предвиђених чланом 4. и чланом 11. ЗООБС-а на
путевима у БиХ.
Поред наведеног, годишњи план одржавања, рехабилитације и заштите, локалних путева,
некатегорисаних путева и улица има следеће стратешке циљеве:
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 квалитетно одржавање свих локалних путева, некатегорисаних путева и улица,
 квалитетније одржавање тротоара и других јавних површина у граду,
 побољшано одржавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и рјешавања проблема
одводње површинских вода,
 безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских стајалишта.
Одржавање, рехабилитација и заштита путева, улица и објеката подразумјева скуп планираних активности
којима се обезбјеђује несметан и безбједан саобраћај и којима се чува употребна вриједност пута.
Одржавање, рехабилитација и заштита путева, улица и објеката обавља се у континуитету током читаве
године. Иако је подручје града Приједора јединствено, због сложености посла, различитости услова на
терену и ограничених финансијских средстава путни правци су подјељени на путне правце 1, 2. и 3.
приоритета.
Приоритети се одређују на основу категорије пута утврђене Одлуком о локалним путевима,
некатегорисаним путевима и улицама у насељима ("Службени гласник Општине Приједор", број: 09/07) –
у даљем тексту Одлука, интензитета саобраћаја, одвијања аутобуских линија (градских и приградских),
значаја пута за мјесну заједницу, досадашњих улагања у одржавање, значаја путног правца у смислу
стварања нових функционалних путних веза са локалним, регионалним и магистралним путевима, као и
између мјесних заједница.
Послови редовног и ванредног одржавања, рехабилитације и заштите путева и улица и објеката на
путевима и улицама дефинисани су Правилником о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева
и путних објеката („Службени гласник Републике Српске“, број: 06/15) – у даљем тексту Правилник.

2.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА

Буџетом града Приједора за 2018. годину планирана су следећа средства за одржавање путева и улица:
Табела 1. Средства планирана за одржавање путева и улица
ЕК код

Број
позиције

412500

162

412500
412500

254
255

412500

280

412500
412800
511200

284
285
290

Ставка
Одржавање путева из средстава од накнаде за
кориштење шума
Одржавање свјетлосне саобраћајне сигнализације
Одржавање вертикалне сигнализације
Одржавање путева из средстава од наканда за
кориштење вода
Расходи за одржавање улица и путева
Зимска служба и сличне услуге
Хитне санације путева из кредитних средстава
УКУПНО:

Износ
247.000,00 КМ
40.000,00 КМ
40.000,00 КМ
150.000,00 КМ
795.000,00 КМ
300.000,00 КМ
500.000,00 КМ
2.072.000,00 КМ

Путеви и улице, те распоред средстава намјењених за одржавање путева из средстава од накнаде за
кориштење шума, за одржавање путева из средстава од наканда за кориштење вода и хитне санације
путева из кредитних средстава биће дефинисани посебним програмима за ове намјене за 2018. годину.
Такође, буџетом града Приједора за 2018. годину планирана су следећа средства за изградњу и
реконструкцију путева и улица:
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Табела 2. Средства планирана за изградњу и реконструкцију путева и улица
ЕК код

Број
позиције

511200

289

511200

291

Ставка
Изградња и реконструкција путева из кредитних
средстава
Изградња и реконструкција путева у Грабовцу,
Козарцу и Камичанима из кредитних средстава
УКУПНО:

Износ
1.750.000,00 КМ
300.000,00 КМ
2.050.000,00 КМ

Путеви и улице, те распоред средстава намјењених за изградњу и реконструкцију биће дефинисани
посебним програмом или планом изградње и реконструкције путева и улица за 2018. годину.

3.

ПЛАН РАСХОДА

Средства планирана за одржавање, рехабилитацију и заштиту путева и улица биће распоређена како
слиједи:
Табела 3. План утрошка средстава по врсти радова
РБ

Опис

1.

одржавање асфалтних коловозних застора

190.000,00 КМ

2.

одржавање макадамских коловоза

505.000,00 КМ

3.

одржавање банкина, ископ и чишћење путних канала

50.000,00 КМ

4.

одржавање путних објеката

20.000,00 КМ

5.

одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута

90.000,00 КМ

6.

одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности

30.000,00 КМ

7.

хитне интервенције и остали радови на одржавању путева и улица

20.000,00 КМ

8.

одржавање путева и улица у зимском периоду

9.

рехабилитација путева и улица

10. заштита путева и улица

250.000,00 КМ
0,00 КМ
20.000,00 КМ

УКУПНО

4.

Износ

1.175.000,00 КМ

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

4.1. Одржавање асфалтних коловозних застора
Редовно одржавање асфалтних коловозних застора подразумјева радове на крпању ударних рупа,
залијевање пукотина и спојница и пресвлаченје краћих дионица путева и улица које су у значајној мјери
оштећене да крпање нема смисла. Планирана средства у износу од 190.000,00 КМ биће утрошена у складу
са наредном табелом.
Табела 4. План утрошка средстава за одржаванје асфалтних коловозних застора
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РБ

Приоритет и локација

Вријеме извођења радова

Износ средстава

1.

1. приоритет – примарна и
секундарна улична мрежа у градском
подручју

март – крпање хладном масом и
три пута годишње у току
следећих мјесеци: крај априла,
август и новембар

70.000,00 КМ

2.

2. приоритет - локални путеви и
насеља Омарска, Козарац, Доња
Љубија и Љубија

март – крпање хладном масом и
два пута годишње у току следећих
мјесеци: почетак маја и октобар

90.000,00 КМ

3.

3. приоритет – остали путеви и улице

једном годишње у току јуна и јула

30.000,00 КМ

Оштећења асфалтног коловозног застора није могуће предвидјети, а прије свега настанак оштећења
зависи од температура у зимском периоду, количине падавина, саобраћајног оптерећења и других
фактора. Сходно томе, планирани износ средстава није могуће разрадити по појединим путним правцима.
Планирана средства ће бити распоређена на основу извјештаја надлежних органа и сталног праћења
стања на терену.

4.2. Одржавање макадамских коловоза
Одржавање макадамских коловоза подразумјева насипање каменог агрегата и профилисање грејдером.
Како се годишње одржава преко 350 км путева и улица са макадамским коловозом, у циљу ефикасног
извођења радова утврђена су три приоритета. Планирана средства у укупном износу од 505.000,00 КМ
биће утрошена у складу са наредном табелом.
Табела 5. План утрошка средстава за одржаванје макадамских коловоза
РБ

Приоритет и локација

Вријеме извођења радова

Износ средстава

1.

1. приоритет – локални путеви и путеви
по којима се одвија аутобуски саобраћај

три пута годишње у току
следећих мјесеци: крај марта
или април, август и новембар

135.000,00 КМ

2.

2. приоритет – остали некатегорисани
путеви од значаја за град и остали
путеви у избјегличким насељима

3.

3. приоритет - некатегорисани путеви
према плану мјесних заједница *

једном годишнје у току маја и
јуна
путеви у избјегличким
насељима додатно још једном
у октобру

једном годишње у току јула и
август

130.000,00 КМ

240.000,00 КМ
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*савјету МЗ ће бити на располагању одређен износ средстава, у просјеку 300 м3 насипног материјала и 8
сати рада грејдера за профилисање (вриједност око 5.000 КМ), који ће савјети распоредити на основу
плана насипања за 2018. годину, усаглашеног са Одјељењем за саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско стамбене послове и којем су дужни доставити извјештај о извршењу плана.
У наставку су табеларни приказ путних праваца 1. и 2. приоритета са оквирним износом средстава
планираних за одржавање.
Табела 6. План утрошка средстава на одржавању макадамских коловоза - 1. приоритет – локални путеви
и путеви по којима се одвија аутобуски саобраћај
РБ

Путни правац

Дужина
(km)

Радови

Кол.

Износ средстава

камен (м3)
500
8.000,00КМ
грејдер (h)
10
камен (м3)
700
2 Редак – Горња Равска и Марини
11,5
11.000,00 КМ
грејдер (h)
12
камен (м3)
300
3 Брезичани – Јутрогошта
8,5
5.000,00 KM
грејдер (h)
8
камен (м3)
350
4 Јеловац – Патрија – Мљечаница
6
5.700,00 KM
грејдер (h)
8
камен (м3)
300
5 Ламовита – Лисина (Стојаковићи)
6
5.200,00 KM
грејдер (h)
10
камен (м3)
100
6 Средња Омарска – Бистрица
2
1.700,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
150
7 Камичани – Г. Петров Гај
3
2.500,00 KM
грејдер (h)
4
камен (м3)
100
8 Јањића пумпа (аутобуска линија)
2
1.700,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
200
9 Буснови – Радин Гај
4
3.400,00 KM
грејдер (h)
6
камен (м3)
100
10 Миљаковци – Ракелићи
2
1.700,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
100
11 Буснови – Средња Марићка
2
1.700,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
100
12 Расавци – Горњи Расавци
2
1.700,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
3.000
УКУПНО
61
49.300,00 KM
грејдер (h)
73
Горе планиране количине и средства су полазна основа, одређене су на основу стања путева на дан израде
овог плана и односе се на један циклус санације путева 1. приоритета. Коначне количине и средства ће
бити позната на основу извјештаја надзорног органа, те сталног праћења стања на терену, уз могућност
реалокације количина по путним правцима стим да финансијска вриједност изведених радова мора
остати у оквиру укупних предвиђених средстава.
Табела 7. План утрошка средстава на одржавању макадамских коловоза - 2. приоритет – остали
некатегорисани путеви од значаја за град
1

РБ

Бишћани – Радомировац и Слика –
Шурковац

Путни правац

12

Дужина
(km)

1

Каваниште – Божићи – Сотонице

4

2

Брезичани – Марини

8

Радови
камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)

Кол.
200
5
400
10

Износ средстава
3.300,00 KM
6.600,00 KM
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камен (м3)
200
3.400,00 KM
грејдер (h)
6
камен (м3)
150
4 Кончари – Буцале
3
2.500,00 KM
грејдер (h)
4
камен (м3)
450
5 Редак (Р406) – Бришево – Г. Расавци
9
7.500,00 KM
грејдер (h)
12
камен (м3)
250
Ц. Долина – Совиљи – Букова Коса
6
5
4.200,00 KM
Ц. Долина – Колари – Букова Коса
грејдер (h)
7
камен (м3)
200
7 Чараково – Брђани – Пољски пут
4
3. 300,00 KM
грејдер (h)
5
камен (м3)
300
8 Д. Драготиња – Г. Драготиња
6
5.000,00 KM
грејдер (h)
8
камен (м3)
200
9 Петров Гај – Средња Марићка
4
3.400,00 KM
грејдер (h)
6
камен (м3)
200
10 Пејићи – Усорци
4
3.200,00 KM
грејдер (h)
4
камен (м3)
170
11 Јутрогошта – Јеловац (М-15)
3,5
2.880,00 KM
грејдер (h)
5
камен (м3)
125
12 Житопромет – Доњи Гаревци
2,5
2.150,00 KM
грејдер (h)
4
камен (м3)
200
13 Љескаре – Калајево - Трзна
4
3.300,00 KM
грејдер (h)
5
камен (м3)
250
14 Пашинац – В. Паланчиште – Б. Коса
4,5
4.100,00 KM
грејдер (h)
6
камен (м3)
150
15 Козаруша – Јаруге
3
2.500,00 KM
грејдер (h)
4
камен (м3)
100
16 Жути пут – Миљаковци (Л06-05)
2
1.700,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
80
17 Чејреци – Крпељево
1,5
1.420,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
400
Миска Глава (дом) – Ђурићи – Горња
18
8
6.800,00 KM
Равска (Л03-406)
грејдер (h)
12
камен (м3)
300
Керића брдо (Л02-406) – Жуне – Горња
19
6
5.000,00 КМ
Равска (Л03-406)
грејдер (h)
8
камен (м3)
100
20 Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12)
2
1.700,00 KM
грејдер (h)
3
камен (м3)
4425
УКУПНО
88
73.950,00 КМ
грејдер (h)
120
Табела 8. План утрошка средстава на одржавању макадамских коловоза - 2. приоритет – остали путеви у
избјегличким насељима
3

РБ

Волар – Цикоте – мост

Путни правац

4

Дужина
(km)

1

Насеља Аеродром и Расадник

5

2

Насеља Главице (1,2,3,4) и Аеродромска
улица

5

3

Насеља Јањића пумпа и Стари воћњак

5

4

Насеља Нова Орловача, Врбице, Целпак и
улица М. Бушатлије

6

Радови
камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)

Кол.
300
8
300
6
300
6
400
10

Износ средстава
5.000,00 KM
4.800,00 KM
4.800,00 KM
6.600,00 KM
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5

Насеље Тополик

1,5

6

Насеља Гаревци и Росуље

3,5

7

Насеље Каваниште

1

8

Насеље Расавци

1

УКУПНО

28

камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)
камен (м3)
грејдер (h)

Број: 5/18
100
3
200
6
80
2
80
3
1760
44

1.700,00 KM
3.400,00 KM
1.320,00 KM
1.420,00 KM
29.040,00 КМ

Горе планиране количине и средства су полазна основа, одређене су на основу стања путева на дан израде
овог плана и односе се на један циклус санације путева 2. приоритета. Коначне количине и средства ће
бити позната на основу извјештаја надзорног органа, те сталног праћења стања на терену, уз могућност
реалокације количина по путним правцима стим да финансијска вриједност изведених радова мора
остати у оквиру укупних предвиђених средстава.

4.3. Одржавање банкина, ископ и чишћење путних канала
Одржавање банкина подразумјева нивелисање истих (допуњавање или машинско скидање надвишених
банкина тако да буду у нивоу коловоза) и формирање попречног нагиба у циљу отицања воде са коловоза.
Ископ и чишћење путних канала изводи се тако да нивелета канала буде испод нивелете постељице и у
нагибу који обезбјеђује нормално отицање воде без задржавања.
Планирана средства у укупном износу од 50.000,00 КМ биће распоређена на бази указаних потреба,
односно оправданих захтјева.

4.4. Одржавање путних објеката
Одржавање путних објеката подразумјева поправку, замјену и доградњу пропуста, мање поправке на
мостовима (заштита стубова, замјена и фарбање ограда и сл.), санацију оштећења на потпорним зидовима
и сличне послове.
За ове намјене планирана су средства у износу од 20.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази
указаних потреба, односно оправданих захтјева.

4.5. Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута
Одржавање саобраћајне сигнализације и опреме пута обухвата радове на поправци семафора,
саобраћајних знакова, заштитних ограда, аутобуских стајалишта и сл.
Свјетлосна саобраћајна сигнализација поправља се одмах по сазнању, а уништена се замјењује у
најкраћем року. Чишћење и прање расвјетних тијела обавља се најмање једном годишње.
Саобраћајни знакови којима се регулише првенство пролаза на раскрсницама замјењују се одмах по
сазнању да су уклоњени или уништени, а остали саобраћајни знакови у најкраћем року.
Хоризонтална саобраћајна сигнализација третирана је програмом заједничке комуналне потрошње.
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За ове намјене планирана су средства у износу од 90.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази
указаних потреба, односно оправданих захтјева.

4.6. Одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности
Одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности обухвата радове не кошењу банкина и уклањању
растиња у путном појасу које умањује прегледност, нарочито у кривинама и на раскрсницама.
За ове намјене планирана су средства у износу од 30.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази
указаних потреба, односно оправданих захтјева.

4.7. Хитне интервенције, ванредно одржавање и остали радови на одржавању путева и улица
Хитне интервенције подразумјевају радове који могу бити потребни услед непредвидивих догађаја на
путу или у путном појасу, а односе се на санацију клизишта или одрона, поправке путева након поплава,
успостављање саобраћаја након елементарних непогода и тд.
За хитне интервенције планирана су средства у износу од 20.000,00 КМ.

4.8. Одржавање путева и улица у зимском периоду
За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељима предвиђен је износ
од 250.000,00 КМ. Овај износ се односи на период од 01.01.2018. године до 15.03.2018. године и на период
15.11.2018. године до 31.12.2018. године.
Зимско одржавање путева и улица утврђује се Планом зимске службе за 2017/2018 и 2018/2019 годину у
ком су детаљно одређени путни правци и приоритети приликом чишћења снијега и спречавања поледице.

4.9.

Рехабилитација путева и улица

Рехабилитација путева и улица подразумјева пресвлачење у циљу ојачања коловозне конструкције,
обнову коловозне конструкције на захтјевану носивост и обнову горњег и доњег строја пута у границама
путног земљишта
За рехабилитацију путева и улица по овом плану нису предвиђена средства јер ће предметни радови бити
реализовани кроз Програм хитне санације путева из кредитних средстава
Рехабилитација путева и улица је планирана у периоду од јула до октобра.

4.10.

Заштита путева и улица

Заштита путева подразумјева радове којима се спречавају оштећења трупа пута, оштећења путних
објеката, грађевинских објеката и опреме јавног пута, а такође и знатно олакшава и појефтињује зимско
одржавање путева и улица. Заштита путева обухвата ископе одводних канала, уградњу пропуста и
изградњу мањих мостова, чишћење корита потока и рјечица узводно и низводно у циљу спречавања
заштопавања пропуста и мостова, санацију одрона и клизишта, изградњу потпорних зидова и тд.
За ове намјене планирана су средства у износу од 20.000,00 КМ. Планирана средства ће бити распоређена
на основу извјештаја надлежних органа, сталног праћења стања на терену и указаних потреба.
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ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Одјељењe за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове у
сарадњи са надзорним органом, комуналоном полицијом, саобраћајном инспекцијом и полицијским
службеницима ће вршити редовне и ванредне прегледе путева и путних објеката што ће бити основа за
одређивање потребних интервенција на одржавању путева и објеката.
У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу пропорционално ће
се вршити смањење радова по свим ставкама.
Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења односно
указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучује Градоначелник на приједлог Одјељења за
саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове.
Ако по реализацији овог програма преостане средстава иста ће бити прераспоређена на Програм
реконструкције и изградње путева. О прерасподјели средстава одлучује Градоначелник.
Одјељење за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене послове је
задужено за разрађивање расподјеле појединих ставки по путним релацијама, односно по путевима
(улицама) појединачно на основу континуираног надзора истих.
Надзорни органи су у обавези вршити праћење извршења појединих ставки расхода у финансијском
смислу и Одјељењу за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско стамбене
послове достављати мјесечне извјештаје.
Ако у току 2018. године дође до прекатегризације одређених путних праваца одржавање истих вршиће се
у складу са новом категоријом.
Прилог годишњем плану одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева, некатегорисаних
путева и улица на подручју града Приједора за 2018. годину
Прилог 1. Обједињени динамички план извођења радова на одржавању, рехабилитацији и заштити
путева и улица
Мјесец

Опис послова

јануар

зимско одржавање и
интервентни радови (клизишта, одрони, пропусти...)

фебруар

зимско одржавање и
интервентни радови (клизишта, одрони, пропусти...)

март

зимско одржавање;
интервентни радови (клизишта, одрони, пропусти...);
одржавање асфалтних коловоза - 1. и 2. приоритет (крпање хладном масом) и
одржавање макадамских коловоза - 1. приоритет

април

одржавање асфалтних коловоза - 1. приоритет и
одржавање макадамских коловоза - 1. приоритет

мај

одржавање асфалтних коловоза – 2. приоритет;
одржавање макадамских коловоза - 2. приоритет и
одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности

338

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

јун

јул

август

септембар

октобар

Број: 5/18

одржавање асфалтних коловоза - 3. приоритет;
одржавање макадамских коловоза - 2. приоритет;
одржавање банкина, ископ и чишћење путних канала - 1. приоритет и
одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности
одржавање асфалтних коловоза - 3. приоритет;
одржавање макадамских коловоза – 3. приоритет;
одржавање банкина, ископ и чишћење путних канала - 1. и 2. приоритет;
одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности и
рехабилитација путева и улица
одржавање асфалтних коловоза - 1. приоритет;
одржавање макадамских коловоза – 1. и 3. приоритет;
одржавање банкина, ископ и чишћење путних канала - 2. и 3. приоритет;
одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности и
рехабилитација путева и улица
одржавање банкина, ископ и чишћење путних канала - 3. приоритет;
одржавање вегетације и обезбјеђење прегледности и
рехабилитација путева и улица
одржавање асфалтних коловоза - 2. приоритет;
одржавање макадамских коловоза - 2. приоритет (избјегличка насеља) и
рехабилитација путева и улица

новембар

одржавање асфалтних коловоза - 1. приоритет и
одржавање макадамских коловоза - 1. приоритет

децембар

зимско одржавање и
интервентни радови (клизишта, одрони, пропусти...)

29.
На основу члана 39. Статута града
Приједора („Службени гласник Приједора“ брoj:
12/17) и члана 137. Пословника Скупштине града
Приједора („Службени гласник града Приједор“
брoj: 2/18), а у вези са чланом 195. став 3. Закона
о водама („Службени гласник Републике Српске“,
брoj: 50/06) Скупштина града Приједора на 15.
сједници одржаној 07.03.2018.године, донијела
је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма кориштења прихода
остварених по основу водних накнада за
2018.годину
Члан 1.
Усваја се Програм кориштења прихода
остварених по основу водних накнада
за
2018.годину.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
кориштења прихода остварених по основу
водних накнада за 2018.годину
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градска Управа - Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско-стамбене послове.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику града Приједора“.

Број: 01-022-48/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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ПРОГРАМ
КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО
ОСНОВУ ВОДНИХ НАКНАДА ЗА 2018.ГОДИНУ
1.УВОД
Овим Програмом утврђује се кориштење
средстава прикупљених по основу водних
накнада за 2018.годину.
Закон о водама ( „Сл.гласник Републике Српске“
број 50/06 од 31.05.2006.године) и Закон о
измјенама и допунама закона о водама
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
121/12 од 25.12.2012.године) дефинисали су да
се средства прикупљена по основу закупа јавног
водног добра у складу са чланом 194. и водних
накнада у складу са чланом 189. распоређују на
следећи начин:
- 70% на рачун посебне намјене за воде,
- 30 % на рачун посебних намјена у буџету
јединице локалне заједнице и иста
представљају извор финансирања.
Прикупљена средства према горе наведеном
Закону могу се користити за:
израду привремених планова управљања
водама,
- одржавању објеката у власништву јединица
локалне заједнице,
спровођењу интервентних активности у
сектору вода,
- развоју сектора кроз финансирање изградње
водних објеката и система,
побољшању техничких , материјалних,
кадровских и других капацитета, а на основу
Програма кориштења прихода кога доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе ,
уз сагласност Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Буџетом града Приједора за 2018. годину
планирана су средства у износу 330.000,00 КМ
(број потрошачке јединице 00740171).

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Приједлог трошења планираних средства
у износу од 330.000,00 КМ је за :
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3.1. Одржавање путних објеката (пропусти,
потпорни
зидови,мостови,путни
канали,уклањање шибља и растиња и санација
путева са макадамским и асфалтним коловозним
застором ........................................150.000,00 КМ
3.2. Изградња инфраструктурних објеката у
оквиру пројекта водовод и канализација (Израде
три истражно експлоатационих бунара на
водоводном систему Томашичка језера)
..................................................
100.000,00 КМ
3.3. Издаци за пројектну документацију у оквиру
пројекта
водовод
и
канализација,
експропријација ( за пројекте водовода и
канализације за које ће се радови изводити у
2018.години) .....................................80.000,00 КМ.
Образложење трошења средстава:
Ставка 3.1. ће финансирати следеће радове:
3.1.1. Израда пропуста који проузрокују
оштећења путних праваца у периоду великих
количина површинских вода,
3.1.2. Санација потпорних зидова на путним
правцима који су оштећени услед великог нивоа
површинских и подземних вода,
3.1.3. Изградња и санација мостова ради заштите
путних праваца у вријеме великих количина
површинских вода,
3.1.4. Ископ путних јарака са лијеве и десне
стране пута ради заштите путних
правца у вријеме великих количина
површинских вода,
3.1.5. Уклањање ниског шибља, коријења и траве
са банкина и јарака дуж пута
ради заштите путних правца у вријеме
великих количина површинских вода,
3.1.6. Санација путне мреже.
3.1.7. Уређење мањих водотока, потока и рјечица
Ставка 3.2. ће финансирати израду три истражно
експлоатациона бунара на водоводном систему
Томашичка језера, јер исти нису изведени у 2017.
години.
Ставка 3.3. ће финансирати израду пројектне
документације
за пројекте
водовода и
канализације који буду одобрени да се изводе у
2018.години.
Програм ће реализовати Одјељење за
саобраћај, комуналне послове и заштиту
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животне средине и имовинско стамбене послове
у зависности од динамике пристизања средстава
у Буџету и на крају године ће сачинити
информацију о реализацији Програма.

30.

ПРОГРАМ
КОРИШТЕЊА ПРИХОДА ОСТВАРЕНИХ ПО
ОСНОВУ НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ШУМА И
ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ

1.УВОД

На основу члана 39. Статута града
Приједора ( „Службени гласник града Приједора“
број: 12/17 ) и члана 137. Пословника Скупштине
града Приједора („Службени гласник града
Приједор“, број: 2/18), а у вези са чланом 89. став
7. Закона о шумама („Службени гласник
Републике Српске“, број: 75/08 и 60/13)
Скупштина града Приједора на 15. сједници
одржаној дана 07.03.2018.године, донијела је

ОДЛУКУ
о усвајању Програма кориштења прихода
остварених по основу накнада за кориштење
шума и шумског земљишта за 2018. годину
Члан 1.
Усваја се Програм кориштења прихода
остварених по основу накнада за кориштење
шума и шумског земљишта за 2018.годину .
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је Програм
кориштења прихода остварених по основу
накнада за кориштење
шума и шумског
земљишта за 2018.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Градска управа – Одјељење за саобраћај,
комуналне послове и заштиту животне средине и
имовинско –стамбене послове.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-49/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

Број: 5/18

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Овим Програмом утврђује се кориштење
средстава прикупљених по основу накнада за
кориштење шума и шумског земљишта за
2018.годину.
Закон о шумама и Закон о измјенама и
допунама закона о шумама („Службени гласник
РС“ број 75/08,29/09 и 60/13) дефинисао је
чланом 89, став 6. да је корисник шума и
шумског земљишта дужан да плаћа надокнаду
за развој неразвијених дијелова општине са које
потичу продати сортименти у износу 10%
финансијских средстава остварених продајом
шумских
дрвних
сортимената
и
иста
представљају извор финансирања.
Наведена финансијска средства према
горе наведеном Закону користе се за изградњу ,
реконструкцију и одржавање инфраструктуре и
других објеката
у руралним подручјима
јединице локалне самоуправе са које потичу
продати сортименти, а на основу Програма
кориштења прихода кога доноси надлежни
орган јединице локалне самоуправе , уз
сагласност
Министарства
пољопривреде,
шумарства и водопривреде.
2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА
Буџетом града Приједора за 2018.годину
планирана су средства у износу од 250.000,00КМ,
(број потрошачке јединице 00740154), уплаћена
од стране шумског газдинстава „Приједор“, у
износу
од 10% од продатих шумских
сортимената у 2018.години.
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
Планирана средстава у износу од
250.000,00 КМ, прикупљена по основу накнада за
кориштење шума и шумског земљишта за
2018.годину, усмјериће се на неразвијена насеља
града Приједора ( Одлука о утврђивању
неразвијених дијелова града Приједора бр 02020-3/12 од 24.12.2012.),
са којег потиче
експлоатација дрвних сортимената и на
заштићено
подручје
националног
парка
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„Козара“. Циљ је да се насељима помогне у
одржавању/побољшању инфраструктуре, те да
се санирају штете настале експлоатацијом шуме
у непосредној близини.
Приједлог трошења средстава је за :
3.1. Одржавање
путних
објеката
(пропусти,потпорни зидови, мостови, путни
канали, уклањање шибља и растиња,
санација путева са макадамским и асфалтним
коловозним застором)........... 190.000,00 КМ
3.2. Изградња и одржавање инфраструктурних
објеката у заштићеном подручју
националног парка „Козара“ ... 35.000,00 КМ
3.3. Одржавање других објеката (заштита
изворишта питке воде, спречавање ерозија
од бујичних водотока, спречавање одрона
земљишта , пошумљавање ерозивних
земљишта, уређење изворишта, дивљих
депонија, уређење мањих водотока, потока
и рјечица .............................. 25.000,00 КМ
Програм ће реализовати Одјељење за
саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбенe пословe
у зависности од динамике пристизања средстава
у Буџету и на крају године ће сачинити извјештај
о реализацији Програма.

31.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 17. Закона о
боравишној такси („Службени гласник Републике
Српске“, број: 78/11 и 106/15) и члана 88. Статута
Града Приједора („Службени гласник Града
Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града
Приједора на 15. сједници, одржаној 07.03.2018.
донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма употребе средстава
од боравишне таксе Града
Приједора за 2018. годину

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Програм употребе
средстава од боравишне таксе на подручју

Број: 5/18

Града Приједора за 2018. годину, према
Закону о боравишној такси, у износу од 23.000
КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Програм
употребе средстава од боравишне таксе на
подручју града Приједора за 2018. годину.

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
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 01- 022-53/18
Приједор
Датум: 07.03.2018. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

ПРОГРАМ
употребе средстава од боравишне таксе
Града Приједора за 2018. годину
Програм
употребе
средстава
од
боравишне таксе Града Приједора за 2018.
годину, по Закону о боравишној такси, утврђен је
у износу од 23.000 КМ, како слиједи:

I

ПРИХОДИ:
Приходи од
боравишне
таксе на ЈРТ
Град
Приједор
(80%)

ЕК. КОД

ОПИС

722321

План намјенских
средстава по Закону о
боравишној такси

23.000

УКУПНО:

23.000

II

РАСХОДИ:
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ЕК. КОД

412500

412600

412700

412700

412900

ОПИС

Расходи за текуће
одржавање
(Туристичка
сигнализација)
Расходи по основу
путовања (Учешће на
сајмовима)
Расходи за стручне
услуге (Промотивни
материјал)
Расходи за стручне
услуге (графичка
припрема)
Остали непоменути
расходи по Програму
рада
УКУПНО:

7.000

3.000

3.000

23.000

32.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 97/16) и члана 39. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 12/17), те
члана 143.
Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
2/18), Скупштина града Приједора је на 15.
сједници одржаној дана 07.03.2018. године
донијела
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању сталних
радних тијела Скупштине града
Приједора број: 01-111-18/17
1. У Рјешењу о именовању сталних радних
тијела Скупштине града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“,
број: 1/17, 11/17 и 1/18) врши се измјена
тачке I како слиједи:
Брише се Надзорни одбор и разрјешавају
чланови:
1)
2)

3)
4)
5)

Расходи из
боравишне
таксе на ЈРТ
Град
Приједор
(80%)
7.000

3.000

Сања Муњиза, предсједник
Александар Дрљача, члан,

Број: 5/18
Алма Семанић, члан,
Ранко Јаковљевић, члан,
Јелена Петровић, члан.

2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-111-28/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

33.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 97/16) и чланова 39. и 48. Статута
града Приједора („Службени гласник града
Приједора“, број: 12/17), те чланова 39. и 143.
Пословника Скупштине града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
2/18), Скупштина града Приједора је на 15.
сједници одржаној дана 07.03.2018. године
донијела
РЈЕШЕЊЕ
1. Именује се Комисија за контролу јавне
потрошње и надзор над управљањем и
располагањем имовином града.
2. Чланови Комисије су:
1)
Сања Муњиза, предсједник
2)
Александар Дрљача, члан,
3)
Алма Семанић, члан,
4)
Ранко Јаковљевић, члан,
5)
Јелена Петровић, члан.
3. Задатак комисије је:
- да врши контролу Јавне потрошње у
граду,
- да врши надзор над управљањем и
располагањем имовином града.
4. Комисија ће радити на основну посебног
Закључка и по упутама Скупштине града.
5. Комисија се именује на мандатни период
овог сазива Скупштине.
6. Члановима Комисије се одређује
мјесечна нето накнада у износу од 140,00
КМ.
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7. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном
гласнику града Приједора“.

Број: 01-111-29/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 5/18
комуналне послове и заштиту животне
средине и имовинско-стамбене послове,
на период до 90 дана почевши од
07.03.2018. године.

2.

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

34.
На основу члана 56. став 1. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града
Приједора је на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
1.

Радан Вукадиновић, разрјешава се
дужности начелника Одјељења за
саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбене
послове.

2.

Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику Града Приједора“.

Број: 01-111-26/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

35.
На основу члана 55. став 4. Закона о
службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („Службени
гласник Републике Српске“, број: 97/16) и члана
39. Статута Града Приједора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), Скупштина Града
Приједора је на сједници одржаној дана
07.03.2018. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
1.

Тихомир
Тимарац,
дипломирани
инжењер грађевинарства из Приједора
именује се за вршиоца дужности
начелника Одјељења за саобраћај,

Број: 01-111-27/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

36.
На
основу 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), разматрајући
Извјештај о реализацији Одлуке о допунским
правима ратних војних инвалида, породица
погинулих бораца и умрлих бораца за 2017.
годину, Скупштина града Приједора је на 15.
сједници одржаној дана 07.03.2018.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о реализацији Одлуке о
допунским правима ратних војних инвалида,
породица погинулих бораца и умрлих бораца за
2017. годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о реализацији Одлуке о
допунским правима ратних војних инвалида,
породица погинулих бораца и умрлих
бораца за 2017. годину.

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

Број: 01-022-41/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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Број: 5/18

37.
На
основу 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), разматрајући
Информацију о пружању правне помоћи у 2017.
години, Скупштина града Приједора је на 15.
сједници одржаној дана 07.03.2018.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о пружању правне
помоћи у 2017. години
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о пружању правне помоћи у
2017. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-42/17
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

38.
На
основу 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), разматрајући
Информацију о броју уписа у матичне књиге
рођених, вјенчаних и умрлих на подручју града
Приједора у 2017. години, Скупштина града
Приједор је на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о броју уписа у
матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на
подручју града Приједор у 2017. години

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о броју уписа у матичне
књиге рођених, вјенчаних и умрлих на
подручју града Приједор у 2017. години.

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

Број: 01-022-43/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

39.
На
основу 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), разматрајући
Информацију
о
реализацији
Програма
заједничке комуналне потрошње за 2017.годину,
Скупштина града Приједора је на 15. сједници
одржаној дана 07.03.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији
Програма заједничке комуналне потрошње за
2017.годину
1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о реализацији Програма
заједничке комуналне потрошње за
2017.годину.

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

Број: 01-022-44/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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40.
На
основу 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), разматрајући
Информацију о реализацији Годишњег плана
одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева, некатегорисаних путева и улица
на подручју града Приједор за 2017.годину,
Скупштина града Приједор је на 15. сједници
одржаној дана 07.03.2018.године, донијела

31.12.2017.године, Скупштина града Приједор је
на
15.
сједници
одржаној
дана
07.03.2018.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa Комисије за социјалну
заштиту и инклузију
Града Приједора од 01.01.-31.12.2017.године

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај Комисије за социјалну заштиту
и инклузију Града Приједора од 01.01.31.12.2017.године.

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о реализацији
Годишњег плана одржавања, заштите,
реконструкције и изградње локалних путева,
некатегорисаних путева и
улица на подручју града Приједора за
2017.годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију о реализацији Годишњег
плана
одржавања,
заштите,
реконструкције и изградње локалних
путева, некатегорисаних путева и улица
на подручју града Приједора за
2017.годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-45/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

41.
На
основу 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), разматрајући
Извјештај Комисије за социјалну заштиту и
инклузију Града Приједора од 01.01.-

Број: 5/18

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

Број: 01-022-50/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

42.
На
основу 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), разматрајући
Информацију о раду културно-умјетничких
друштава за 2017.годину, Скупштина града
Приједор је на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду културноумјетничких друштава за 2017.годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Информацију
о
раду
културноумјетничких друштава за 2017.годину.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-51/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

43.
На
основу 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), разматрајући
Извјештај о реализацији Програма употребе
средстава од боравишне таксе на подручју града
Приједора за 2017. годину, Скупштина града
Приједор је на 15. сједници одржаној дана
07.03.2018.године, донијела

ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о реализацији Програма
употребе средстава од боравишне таксе на
подручју града Приједора за 2017. годину

1. Скупштина Града Приједора усваја
Извјештај о реализацији Програма
употребе средстава од боравишне таксе
на подручју града Приједора за 2017.
годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједора“.

Број: 01-022-54/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 5/18

44.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 39. Статута
Града Приједорa („Службени гласник Града
Приједорa“, број 12/17), члана 137. Пословника
Скупштине Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 2/18) и члана 13. Закона
о узурпацији („Службени гласник Републике
Српске“, број: 70/06), Скупштина Града
Приједорa на 15. сједници, одржаној 07.03.2018.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби - путеви
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
сљедеће земљиште:
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметна некретнина је означена
са:
к.п.бр. 4069/2, ул Миле Рајлића, улица, у
површини од 23 m2, уписана у посједовни
лист број 925/96 К.О. Приједор 2, као
добро у општој употреби - путеви.
II
У катастарском операту земљишта, у
пл.бр. 925/96 К.О. Приједор 2, брисаће се
извршени упис на земљишту из тачке I ове одлуке
као добро у општој употреби – путеви, а
наведено земљиште ће се уписати као посјед
Града Приједорa.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједор“.

Број: 01-022-55/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18) и члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина Града
Приједора на 15. сједници, одржаној 07.03.2018.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
Одобрава се продаја непосредном
погодбом, по тржишној цијени, у сврху
легализације надограђеног поткровља над
приземним стамбеним објектом и дограђеног
приземног анекса - оставе и надстрешнице
(формирања парцеле за редовну употребу
објекта), предложена од стране Милуновић
Илије из Приједора, и то грађевинског земљишта
које је означено са:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.п.бр. 4069/2, ул Миле Рајлића, улица, у
површини од 23 m2, уписана у посједовни
лист број 3064 К.О. Приједор 2, као посјед
Града Приједор.
Према подацима земљишне књиге:
к.п.бр. 729/688, ул Миле Рајлића, улица, у
површини од 23 m2, уписанa у земљишнокњижни
уложак број 25 К.О. СП Приједор, као својина
Града Приједор.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348 Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), закључи
купопродајни уговор са Милуновић Илијом из
Приједора, о продаји земљишта описаног у тачки

Број: 5/18

I ове одлуке, по цијени од 1.863 КМ, утврђеној у
Извјештају о процјени тржишне и грађевинске
вриједности некретнина, урађеним од стране
овлаштеног вјештака грађевинске-архитектонске
струке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-56/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18) и члана 13. Закона о узурпацији („Службени
гласник Републике Српске“, број 70/06),
Скупштина Града Приједорa на 15. сједници,
одржаној 07.03. 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби - путеви
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
земљиште означено као:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.п.бр. 3365/2, Пролаз, некатегорисани
пут, у површини од 13 m2, уписана у
посједовни лист бр. 345/23 К.О. Козарац,
као добро у општој употреби – путеви,
- к.п.бр. 3370/2, Пролаз, некатегорисани
пут, у површини од 2 m2, уписана у
посједовни лист бр. 345/23 К.О. Козарац,
као добро у општој употреби – путеви и
- к.п.бр.
3718/3,
М.
Стојановића,
некатегорисани пут, у површини од 2 m2,
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уписана у посједовни лист бр. 345/23 К.О.
Козарац, као добро у општој употреби путеви.

Према подацима катастарског операта
земљишта:
-

II
У катастарском операту земљишта, у
посједовном листу бр. 345/23 К.О. Козарац,
брисаће се извршени упис на земљишту из тачке
I ове одлуке као добро у општој употреби –
путеви, а наведено земљиште ће се уписати као
посјед Града Приједор.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-57/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18) и члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина Града
Приједора на 15. сједници, одржаној 07.03. 2018.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
I
Одобрава се продаја непосредном
погодбом, по тржишној цијени, у сврху
формирања грађевинске парцеле за редовну
употребу објекта, предложена од стране
Капетановић Ферида из Приједора, Козарац, и то
грађевинског земљишта које је означено као:

Број: 5/18

-

-

к.п.бр. 3365/2, Пролаз, некатегорисани
пут, у површини од 13 m2, К.О. Козарац,
уписана као посјед Града Приједор,
к.п.бр. 3370/2, Пролаз, некатегорисани
пут, у површини од 2 m2, К.О. Козарац,
уписана као посјед Града Приједор и
к.п.бр.
3718/3,
М.
Стојановића,
некатегорисани пут, у површини од 2 m2,
К.О. Козарац, уписана као посјед Града
Приједор.

II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348 Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), закључи
купопродајни уговор са Капетановић Феридом из
Приједора, Козарац, о продаји земљишта
описаног у тачки I ове одлуке, по цијени од 1.700
КМ, утврђеној у Извјештају о процјени тржишне и
грађевинске вриједности некретнина, урађеним
од стране овлаштеног вјештака грађевинскеархитектонске струке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-58/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18) и члана 13. Закона о узурпацији („Службени
гласник Републике Српске“, број: 70/06),
Скупштина Града Приједорa на 15. сједници,
одржаној 07.03.2018. године, донијела је
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Број: 5/18

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби - путеви

ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе

I

I
Одобрава се продаја непосредном
погодбом, по тржишној цијени, у сврху
формирања грађевинске парцеле за редовну
употребу објекта, предложена од стране
Мехмедагић Хидајета из Приједора, Козарац, и
то грађевинског земљишта које је означено као:

Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
земљиште означено као:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
-

к.п.бр. 2511/2, Мутник – Брђани,
некатегорисани пут, у површини од 39 m2,
уписана у посједовни лист бр. 345/24 К.О.
Козарац, као добро у општој употреби путеви.
II

У катастарском операту земљишта, у
посједовном листу бр. 345/24 К.О. Козарац,
брисаће се извршени упис на земљишту из тачке
I ове одлуке као добро у општој употреби –
путеви, а наведено земљиште ће се уписати као
посјед Града Приједорa.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-59/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић

* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18) и члана 348. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина Града
Приједора на 15. сједници, одржаној 07.03.2018.
године, донијела је

Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.п.бр. 2511/2, Мутник – Брђани,
некатегорисани пут, у површини од 39 m2,
К.О. Козарац, уписана као посјед Града
Приједор.
II
Даје се сагласност градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348 Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), закључи
купопродајни уговор са Мехмедагић Хидајетом
из Приједора, Козарац, о продаји земљишта
описаног у тачки I ове одлуке, по цијени од 1.638
КМ, утврђеној у Извјештају о процјени тржишне и
грађевинске вриједности некретнина, урађеним
од стране овлаштеног вјештака грађевинскеархитектонске струке.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-60/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

* * *
На основу одредаба члана 137. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), члана 39. Статута Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
12/17) и члана 137. Пословника Скупштине Града
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Приједор („Службени гласник Града Приједорa“,
број: 2/18), Скупштина Града Приједорa на 15.
сједници, одржаној 07.03.2018. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
I
Одобрава се прибављање без накнаде градског
грађевинског земљишта које је означено са:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.ч.бр. 3630/10, њива 4.класе, у површини
од 356 m2,
уписано у посједовни лист број 1654 к.о.
Приједор 2, као посјед Љубишић Милана
Милене рођ. Пузигаћа са дијелом 1/1.
Према подацима земљишне књиге:
-к.ч.бр. 166/23, у површини од 500 m2,
уписана у зк.ул.бр.59 к.о. СП Чиркин Поље,
као својина Љубишић Милана Милене рођ.
Пузигаћа са дијелом 1/1.

II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да, у складу са одредбама члана 137.
Закона о стварним правима („Службени гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15) са Љубишић Миленом закључи уговор о
преносу права својине и посједа на
непокретностима из тачке I на Град Приједор, без
накнаде.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-61/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједор („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17), члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18) и члана 137. Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина Града
Приједорa на 15. сједници, одржаној 07.03. 2018.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о преносу права својине без накнаде

I
Одобрава се пренос права својине, без
накнаде, у сврху уписа Града Приједорa као
власника, односно носиоца права својине у
катастру непокретности, на приједлог Коврлија
Радована из Приједора, на непокретностима
означеним као:
Према подацима катастарског операта
непокретности:
- к.п.бр. 730/2, брдо, њива 5. класе, у
површини од 841 m2 и к.п.бр. 730/2, брдо,
њива 6. класе, у површини од 175 m2,
уписане у лист непокретности број 207/1
К.О. Божићи као својина Коврлија Петра
Радован.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна закључи
уговор са Коврлија Радованом из Приједора, о
преносу права својине на некретнинама
прецизираним у тачки I ове одлуке, без накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-62/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године
* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник

Број: 5/18

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16), члана 39. Статута
Града Приједорa („Службени гласник Града
Приједорa“, број: 12/17) и члана 137. Пословника
Скупштине Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број 2/18), Скупштина Града
Приједора на 15. сједници, одржаној 07.03. 2018.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права посједа без накнаде
I
Одобрава се пренос права посједа, у
сврху кориштења као добра у општој употреби –
пут (за потребе јавног пута), предложен од стране
Секулић Момчила, Секулић Госпаве и Секулић
Ранке
из
Приједора
Омарска,
на
некретнининама означеним као:
- к.п.бр. 1891/5, Квочкино брдо, њива, у
површини од 337 m2, уписана у пл.бр. 596/10 К.О.
Омарска, као посјед Секулић Душана Госпаве р.
Дукић са дијелом 1/2 и Секулић Гојка Ранке р.
Јагодић са дијелом 1/2,
- к.п.бр. 1891/8, Квочкино брдо, њива, у
површини од 63 m2, уписана у пл.бр. 596/10 К.О.
Омарска, као посјед Секулић Душана Госпаве р.
Дукић са дијелом 1/2 и Секулић Гојка Ранке р.
Јагодић са дијелом 1/2 и
- к.п.бр. 1888/2, Код бунара, њива, у
површини од 214 m2, уписана у пл.бр. 779 К.О.
Омарска, као посјед Секулић Радована Момчила
са дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност градоначелнику Града
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна закључи
уговор са Секулић Момчилом, Секулић Госпавом
и Секулић Ранком из Приједора - Омарска, о
преносу права посједа на некретнинама из тачке
I ове одлуке, без накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.
Број: 01-022-63/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 5/18

* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17) и члана 137.
Пословника
Скупштине
Града
Приједор
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18), Скупштина Града Приједорa на 15.
сједници, одржаној 07.03. 2018. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о куповини градског грађевинског земљишта
I
Одобрава се прибављање без накнаде
грађевинског земљишта означеног како слиједи:
- према подацима катастарског операта као
к.ч.бр. 3004/2, двориште површине 65 м²,
уписана у Посједовни лист број: 5404 КО
Приједор 2, као посјед привредног друштва
„Водовод“ а.д. Приједор са дијелом 1/1,
- према подацима земљишне књиге као к.ч.бр.
727/533, двориште површине 65 м², уписана
у А-лист Земљишно-књижног улошка број:
634 КО СП Приједор, у којем је у Бвласничком листу уписана Државна својина
са дијелом 1/1, док је у Ц-теретном листу
уписано право трајног кориштења у корист
привредног друштва „Водовод“ АД Приједор.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједорa да закључи уговор о куповини
земљишта описаног у тачки I ове одлуке са
привредним друштвом “Водовод“ а.д. Приједор,
по цијени од 5.460,00 КМ, утврђеној у Извјештају
о процјени тржишне вриједности некретнина,
израђеним од стране вјештака грађевинскоархитектонске струке.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-64/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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* * *
На основу одредаба члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.
Статута Града Приједорa („Службени гласник
Града Приједорa“, број: 12/17) и члана 137.
Пословника Скупштине Града Приједорa
(„Службени гласник Града Приједорa“, број:
2/18), Скупштина Града Приједор на 15. сједници,
одржаној 07.03. 2018. године, донијела је

ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
I
Одобрава се прибављање без накнаде
грађевинског земљишта означеног према
подацима катастарског операта као:
- к.ч.бр. 3019/19, двориште површине 161
m², уписана у Посједовни лист број: 2235
КО Приједор 2, као посјед ЗУ „ОПШТА
БОЛНИЦА“ Приједор са дијелом 1/1,
- к.ч.бр. 3019/21, двориште површине 170
m², уписана у Посједовни лист број: 2235
КО Приједор 2, као посјед ЗУ „ОПШТА
БОЛНИЦА“ Приједор са дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да са ЈЗУ БОЛНИЦА „ДР МЛАДЕН
СТОЈАНОВИЋ“ ПРИЈЕДОР закључи уговор о
преносу права посједа на непокретностима из
тачке I у корист Града Приједор, без накнаде.
III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједорa“.

Број: 01-022-64/18
Приједор,
Датум: 07.03.2018.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 5/18

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
7.
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број: 97/16)
и члана 89. Статута Града Приједора („Службени
гласник Града Приједора“, број: 12/17),
Градоначелник Града Приједора доноси
ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
РАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКТЕ МЛАДИХ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми,
начин и поступак расподјеле буџетских средстава
Града Приједора, намијењених за пројекте
младих.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Правилника
додјељују се:
 омладинским организацијама,
 неформалним групама младих (уз
административну подршку омладинских
организација регистрованих у Босни и
Херцеговини, са сједиштем на подручју
Града Приједора ).
( У даљем тексту апликанти )
Члан 3.
Средства се додјељују на основу Јавног
конкурса за избор најповољнијих пројеката у
области побољшања положаја младих града
Приједора, који објављује Градоначелник
Града Приједора, на приједлог Одјељења за
друштвене дјелатности.
Јавни конкурс за расподјелу средстава из
става 1. овог члана објављује се у седмичном
листу „ Козарски вјесник “ и на веб страници
Града Приједора.
Рок за подношење пријава на Јавни
конкурс је 15 дана од дана посљедње објаве.
Приоритетне области за пројекте биће
наведене у Јавном конкурсу.
Члан 4.
Одабир пројеката за финансирање
средствима Буџета Града Приједора врши
Комисија, коју именује Градоначелник Града
Приједора.
Комисију чине предсједник и четири
члана.
За предсједника Комисије именује се
начелник Одјељења за друштвене дјелатности.
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Чланови Комисије се бирају из реда:
- представника
запослених
у
Одјељењу за друштвене дјелатности
који се бави пословима у области
омладинског сектора (један члан),
- представника
запослених
у
Одјељењу за финансије Града
Приједора (један члан)
- из реда истакнутих стручних радника
запослених у Градској управи (један
члан) и
- из реда одборника Скупштине Града
(један члан).
Мандат Комисије траје двије године.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одјељење за друштвене дјелатности.
Члан 5.
Апликанти подносе пријаву на објављени Jавни
конкурс.
Апликант може аплицирати само са једним
пројектом.
Пријава се подноси Комисији и треба да садржи
сљедеће:
а) За омладинске организације:
-

попуњен пријавни образац,
рјешење о регистрацији (овјерена
копија),
увјерење о пореској регистрацији
(овјерена копија),
трансакцијски рачун (копија уговора са
банком или потврда банке),
биланс стања и биланс успјеха за
протеклу годину (овјерена копија),
за пројекте који се проводе у школама
доставити писану сагласност директора
школе

б) За неформалне групе:
-

-

попуњен пријавни образац,
рјешење о регистрацији омладинске
организације
са
подручја
Града
Приједора, која даје административну
подршку неформалној групи (овјерена
копија),
трансакцијски
рачун
омладинске
организације која даје административну
подршку (копија уговора са банком или
потврда банке),

-
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партнерски уговор неформалне групе и
омладинске организације,
за пројекте који се проводе у школама
доставити писану сагласност директора
школе.

Члан 6.
Пријавни образац подноси овлаштено лице
апликанта и садржи:
- назив пројекта,
- пуни назив апликанта (сједиште, адреса,
телефон, e-mail),
- облик, датум, број и мјесто регистрације
(за удружења и фондације),
- број трансакцијског рачуна,
- име и презиме одговорне особе за
провођење пројекта,
- кратак опис апликанта (мисија, визија,
подручје дјеловања),
- област на коју се пројекат односи и опис
конкретног проблема који се рјешава
провођењем пројекта,
- вриједност пројекта и дио који се тражи
из Буџета Града Приједора,
- остало (додатне информације о пројекту)
Члан 7.
Пријаве са документацијом подносе се
у
затвореној коверти на протокол Града
Приједора, са назнаком „ Комисија за додјелу
средстава за младе “, са наведеном адресом,
лично или поштом.
Пријавни образац биће објављен на веб
страници Града Приједора, и доступан у
Одјељењу за друштвене дјелатности. Уколико се
апликација не попуни на објављеном обрасцу,
пројекат ће бити одбачен због формалних
недостатака.
Члан 8.
Комисија из члана 4. овог Правилника, врши
одабир пројеката, сачињен у складу са
сљедећим критеријумима:
а) Позитивни критеријуми:
- Да се пројекат проводи на подручју Града
Приједора и да се односи на све
категорије младих;
- Да је испоштована процедура за писање
пројеката;
- Да је јасно дефинисана циљна група;
- Да су очекивани резултати реални,
мјерљиви и оствариви;
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Да је буџет реалан и у складу са
активностима;
Да млади проводе све активности или
дио њих;
Да се уважавају
људска права,
демократија и родна равноправност;
Да се ангажују или су циљна група
маргинализоване групе (нпр. особе са
посебним
потребама,
националне
мањине и сл.).

-Оцјену пројекта на основу скале оцјењивања по
критеријумима из члана 8. овог Правилника, коју
попуњавају чланови Комисије;
-Назнаку да се пројекат одбија (у случају да нису
испуњени критериjуми);
-Рубрику са образложењем одбијања пројекта (у
случају одбијања);
-Рубрику Остало (додатна мишљења и
образложења везана за пројекат)
-Потписе предсједника и свих чланова Комисије.

б) Елиминаторни критеријуми:
- Пројекат није достављен у назначеном
року;
- Постоје формални недостаци (непотпуна
или нетачна документација);
- Нису
достављени
наративни
и
финансијски извјештаји о утрошку
средстава за пројекат подржан од стране
Града Приједора из претходне године;
- Све активности се одвијају ван града
Приједора;
- Пријавни образац није попуњен у
потпуности;
- Недостају кључне информације о
пројекту;
- Није достављена овјерена фотокопија
завршног рачуна за претходни период;
- Пројектом се подржава рад политичке
странке;
- Пројекат не промовише рад са младима,
омладинску политику, волонтеризам;

Члан 11.
Комисија доноси Приједлог расподјеле
средстава са ранг листом, руководећи се оцјеном
пројеката на основу критеријума прописаних у
члану 8. овог Правилника. У случају да два или
више пројеката добију исти број бодова, а
расположива средства нису довољна за њихово
финансирање, Комисија већином гласова врши
одабир пројеката за финансирање.
Комисија је дужна припремити Приједлог
расподјеле средстава са ранг листом и доставити
га Градоначелнику, у року од тридесет дана од
истека рока за пријаву на Јавни конкурс.
Након
разматрања
приједлога
расподјеле средстава, Градоначелник доноси
Закључак о расподјели средстава омладинским
организацијама.
Ранг листа са расподјелом средстава
објавиће се на службеној веб страници Града
Приједора.

-

Члан 9.
За оцјену пројeката на основу позитивних
критеријума користи се скала од 1 до 5 бодова,
за сваки критеријум појединачно.
Сваки члан Комисије додјељује бодове за сваки
од критеријума појединачно. Коначна оцјена
представља збир бодова свих чланова Комисије.
Уколико се чланови Комисије не усагласе
око неког од елиминаторних критеријума,
коначна одлука доноси се већином гласова свих
чланова.
Комисија уписује коначну оцјену сваког
пројекта на Обрасцу за Комисију.
Члан 10.
Образац за Комисију садржи:
-Назнаку подржава ли се пројекат у цјелини или
само један његов дио(дефинисати дио пројекта)

Члан 12.
Након доношења Закључка о расподјели
средстава, Градоначелник закључује уговоре са
организацијама и неформалним групама којима
се уређују међусобна права и обавезе. Средства
ће бити дозначена након потписивања уговора,
једнократно или у ратама, у складу са динамиком
пуњења Буџета Града Приједора.
Члан 13.
Апликанти којима су додијељена
средства подносе наративни и финансијски
извјештај о провођењу пројекта. Извјештај се
подноси Одјељењу за друштвене дјелатности,
30 дана након провођења пројеката ( најкасније
до краја календарске годинe ).
Уколико апликант којем су додијељена
средства по Јавном конкурсу за текућу годину, не
поднесе тражене извјештаје (наративни и
финансијски), не може учестовати у расподјели
средстава за наредну годину. У случају да исти не
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докажу да су додијељена средства употребљена
сходно њиховој намјени, дужни су вратити
одобрена средства.
Члан 14.
Реализацију пројеката подржаних од стране
Града
прати
Одјељење
за
друштвене
дјелатности, а контролу утрошка средстава
Одјељење за финансије.
Члан 15.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 02-40-499/18
Приједор,
Датум: 08.03.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

8.
На основу члана 82. став 3, Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16) и члaна 89.
Статута Града Приједора ("Службени гласник
Града Приједора", број: 12/17), Градоначелник
Приједора доноси
ПРАВИЛНИК
о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава удружењима и фондацијама
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се критеријуми,
начин и поступак расподјеле средстава из буџета
Града Приједора, субјектима регистрованим као
удружење или фондација.
Поред питања из става 1. овог члана овим
Правилником се прописује и форма пројекта за
пријаву на конкурс.
Члан 2.
Средства из члана 1. овог Правилника додјељују
се удружењима и фондацијама регистрованим у
БиХ и Републици Српској, а чији пројекти су
кандидовани за суфинансирање и финансирање
из средстава Буџета Града Приједора, и реализују
се већим дијелом или у потпуности на територији
Града Приједора.
Члан 3.
Средства из члана 1. овог Правилника додјељују
се на основу Јавног конкурса за избор
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најповољнијег
пројекта
у
областима:
запошљавања,
пољопривреде,
привреде,
туризма, здравства, образовања, културе,
социјалне заштите, екологије, људских права,
јачања демократског друштва и развоја спорта,
којег расписује Градоначелник Града Приједора,
на приједлог Одјељења за друштвене
дјеалтности, најмање једном годишње.
Члан 4.
Јавни конкурс се објављује путем седмичног
листа „Козарски вјесник“ и на веб сајту Града
Приједора.
Јавни конкурс за расподјелу средстава траје 15
дана од дана посљедње објаве.
Члан 5.
Расподјелу средстава врши Kомисија за сарадњу
са удружењима и фондацијама (у даљем тексту:
Комисија), коју именује Градоначелник.
Комисија има предсједника и четири члана.
За предсједника Комисије именује се Начелник
Одјељења за друштвене дјелатности.
Чланови Комисије се бирају из реда:
- представника
запослених
у
Одјељењу за друштвене дјелатности
који се бави пословима у области НВО
сектора (један члан),
- представника
запослених
у
Одјељењу за финансије Града
Приједора (један члан)
- из реда истакнутих стручних радника
запослених у Градској управи (један
члан) и
- из реда одборника Скупштине Града
(један члан).
Мандат Комисије траје двије године.
Стручне и административно-техничке
послове за потребе Комисије обављаће
Одјељење за друштвене дјелатности.
Члан 6.
Средства планирана Буџетом Града Приједора,
расподјељују се првенствено удружењима и
фондацијама чији пројекти помажу рјешавању
проблема у локалној заједници у сљедећим
областима:
1. Запошљавање,
2. Социјална заштита,
3. Култура,
4. Образовање,
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5. Јачање демократског друштва,
6. Људска права,
7. Развој спорта,
8. Екологија,
9. Здравство,
10. Туризам,
11. Привреда и
12. Пољопривреда.

На приједлог Комисије и Одјељења за друштвене
дјелатности, Скупштина Града ће донијети
Одлуку о одређивању једне или више
приоритетних области које ће бити финансиране
у наредној буџетској години.
Специфична подручја дјеловања за сваку од
набројаних области биће дефинисана од стране
Одјељења за друштвене дјелатности, а на
приједлог Комисије прије расписивања сваког
конкурса.
Члан 7.
Средства за пројекте из члана 6. додјељиваће се
по приоритетима за сваку годину.
Комисија ће предлагати приоритетне области у
задњем кварталу текуће године за наредну
годину.
Члан 8.
Удружења и фондације подносе пријаву на
Конкурс.
Пријава се подноси Комисији, у запечаћеној
коверти, са назнаком „Комисија за сарадњу са
удружењима и фондацијама“ , лично или
поштом, и предаје се на протокол Града
Приједора, са сљедећим прилозима (оригинали
или овјерене копије):
-

-

-

-

рјешење о регистрацији у Републици
Српској односно БиХ,
кратак опис удружења
или
фондације са подацима о претходно
реализованим пројектима,
пројекат којим удружење или
фондација конкурише за додјелу
средстава,
биланс стања и биланс успјеха за
претходну годину овјерен од
надлежне институције,
увјерење пореске управе (ЈИБ) и
трансакцијски рачун (копија уговора с
банком
или
потврда
банке)
удружења или фондације.
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Члан 9.
Удружење или фондација може аплицирати на
Јавни
конкурс
са
једним
пројектним
приједлогом.
Члан 10.
Удружење или фондација може конкурисати за
укупан износ вриједности пројекта или за дио
недостајућих средстава и дужни су то назначити.
Уколико је Удружење или фондација, за пројекат
добило средства у укупном износу вриједности
пројекта од другог донатора, не може
учествовати у расподјели средстава из буџета
Града Приједора.
Члан 11.
Образац за писање пројектног приједлога треба
да садржи:
- Основне
информације
о
удружењу/фондацији:
назив
удружења/фондације
носиоца
пројекта, адреса, телефон, жирорачун и назив банке, ЈИБ, Е-мail, Web
сајт, назив домаћих и страних
донатора (уколико постоје),
- Информације о пројекту: назив
пројекта, трајање пројекта, укупна
вриједност пројекта, износ који се
аплицира према градској управи у
КМ, износ новчаног домаћег-страног
учешћа у КМ (уколико постоје),
- Кратак опис пројекта,
- Увод: позадина и процјена потребе за
пројектом,
- Актери у пројекту: удружење које
подноси пројекат, партнер у пројекту
(уколико постоји),
- Приједлог рјешења: општи циљ
пројекта,
специфични
циљеви,
предвиђене активности, очекивани
резултати активности,
- Циљна група,
- Евалуација и мониторинг,
- Одрживост пројекта и
- Буџет пројекта.
Члан 12.
Ради постизања једнаких услова за све учеснике
конкурса, као и методолошког поступка којим ће
Комисија
извршити
правичну
селекцију
пројеката удружења или фондација, прописује се
образац за пријаву пројекта.
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Члан 13.
Пројекат мора да садржи све тачке из члана 11.
овог Правилника, а образац за писање пројектног
приједлога биће доступан на веб сајту Града
Приједора и у Одјељењу за друштвене
дјелатности.
Члан 14.
Комисија врши расподјелу средстава на основу
пројекта који подноси удружење или фондација,
цијенећи при том сљедеће критеријуме:
Позитивни критеријуми:
1.
Организација има сопствено особље,
листа особља,
2.
Предност
имају
удружења
или
фондације, чији пројекат укључује и
ангажовање волонтера,
3.
Пројекат
реализацијом
укључује
друштвено маргинализоване групе у
друштвену заједницу
4.
Специфични циљеви су стратешки,
мјерљиви и реалистични,
5.
Самоодрживост пројекта,
6.
Подударност буџета са активностима
наведеним у пројекту,
7.
Јасна дефиниција циљне групе, број
директних и индиректних корисника,
8.
Календар активности са тачно одређеним
датумима
за
остварење
циљева
(прецизан
временски
преглед
активности),
9.
Пројектне активности ограничене на
територији Града Приједора,
10.
Јасна дефиниција квалитативних и
квантитативних показатеља о утицају на
циљну групу и кориснике;
Елиминаторни критеријуми:
1. Пројекат није у скаду са чланом 6. овог
Правилника,
2. Недостају формални услови за кандидовање
пројекта (непотпуна или нетачна
документација),
3. Активности које се планирају ван територије
Града Приједора неће се разматрати,
4. Приједлог пројекта је у одговарајућој форми,
али недостају кључне информације,
5. Остали оправдани разлози.

Број: 5/18

Члан 15.
За оцјену пројекта према позитивним
критеријима користи се скала од 1 до 5 бодова за
сваки критеријум појединачно. Оцјена један је
минимум, а пет је максимум бодова за сваки
критеријум појединачно.
Сваки члан Комисије додјељује бодове за сваки
од позитивних критеријума.
Коначна оцјена пројекта представља збир
бодова свих чланова Комисије, подијељен
бројем чланова Комисије (просјечна оцјена
пројекта).
Уколико примјена неког од елиминаторних
критеријума није резултат оцјене свих чланова
Комисије појединачно, одлука о примјени
елиминаторног критеријума се доноси 2/3
већином укупног броја чланова Комисије.
Члан 16.
Комисија након прегледа и оцјене пристиглих
пријава доноси Приједлог о расподјели
средстава са ранг листом руководећи се оцјеном
пројекта на основу критеријума прописаних овим
Правилником.
У случају да два или више пројеката добије исти
број бодова, а расположива средства нису
довољна за њихово финансирање, средства ће се
додијелити пројекту, који по оцјени најмање 2/3
укупног броја чланова Комисије, успјешније
задовољава или помаже задовољење једне од
приоритетних потреба грађана.
Комисија је дужна да донесе Приједлог о
расподјели средстава са ранг листом у року од 30
дана од дана истека рока за пријављивање на
Јавни конкурс. Након приједлога о расподјели
средстава, Градоначелник доноси Закључак о
расподјели
средстава
удружењима/
фондацијама.
Члан 17.
Ранг листа са расподјелом средстава објавиће се
на веб сајту Града Приједор.
Члан 18.
Након доношења и јавног објављивања ранг
листе о расподјели средстава, Градоначелник
закључује уговор са удружењем или фондацијом,
којим се уређују међусобна права и обавезе.
Члан 19.
Међусобна права и обавезе регулишу се
уговором
између
Градоначелника
и
удружења/фондација којим су додијељена
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средства, те се у истом регулишу услови и начин
исплате додијељених средстава.
Члан 20.
Уколико удружења/фондације којима су
додијељена средства не поднесу тражене
финансијске и наративне извјештаје, односно, не
докажу да су се додијељена средства
употријебила сходно њиховој намјени, дужни су
вратити додијељена средства.
Удружења и фондације којима су додијељена
средства за пројекте, обавезно подносе
наративни и финансијски извјештај, надлежном
одјељењу, о реализацији пројекта до истека
календарске године, за коју су средства
додијељења, у супротном удружење/фондација
неће имати право да учествује у расподјели
средстава за наредну годину.
Члан 21.
Одјељење за друштвене дјелатности подноси
Градоначелнику и Скупштини Града Приједора
Информацију о избору и реализацији пројеката
невладиних организација, у првом кварталу
наредне године за претходну годину.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 02-40-501/18
Приједор,
Датум: 08.03.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

9.
На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 97/16) и члана 89.
Статута Града Приjeдора („Службени гласник
Града Приједора“, број: 12/17), Градоначелник
Приједора доноси
ПРАВИЛНИК
о додјели једнократне материјалне помоћи
студентима и ученицима средњих школа
Града Приједор
Члан 1.
Правилником о додјели једнократне
материјалне помоћи студентима и ученицима

Број: 5/18

средњих школа Града Приједор ( у даљем тексту:
Правилник) утврђују се критеријуми, начин и
поступак додјеле једнократне материјалне
помоћи студентима и ученицима средњих школа
Града Приједорa. Средства за додјелу
једнократне материјалне помоћи студентима и
ученицима средњих школа Града Приједор,
обезбиједиће се Буџетом Града Приједор.
Члан 2.
Средства из члана 1. Правилника, могу се
одобрити:
- студентима I циклуса академских студија
(додипломске студије ) и ученицима средње
школе, који имају пребивалиште на територији
Града Приједора, уколико живе у тешким
материјалним условима, а помоћ им је
неопходна за плаћање нужних трошкова
школовања (плаћање школарине, набавка
уџбеника, израда семинарских или 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, додатка за помоћ и
његу другог лица или једнократнe
новчанe 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. Уколико у породици живи обољели
члан, чије лијечење изискује веће
материјалне трошкове или лице са
посебним потребама,
6. Уколико се ради о породици која
школује двоје или више студената и
ученика средње школе,
Сваки критериј бодује се са по 1 (једним) бодом.
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Студент или ученик средње школе, који је
корисник стипендије или неке друге помоћи за
школовање, не може остварити
право на
једнократну материјалну помоћ по овом
правилнику.
Члан 4.
Захтјев за једнократну материјалну
помоћ, подноси се на прописаном обрасцу,
Градској управи Града Приједора, Одјељењу за
друштвене дјелатности, након објављивања
Обавјештења о пријему захтјева за једнократну
материјалну помоћ. Обавјештење о пријему
захтјева објављује се на интернет страници Града
Приједора и у локалном седмичном листу
„Козарски вјесник“, а рок за подношење захтјева
је 15 дана од дана последње објаве.
Уз захтјев се прилаже документација
наведена у Обавјештењу.
Захтјев за једнократну материјалну помоћ може
се пронаћи на званичном сајту Града Приједор, у
Одјељењу за друштвене дјелатности, те Инфо
пулту.
Захтјев
за
додјелу
једнократне
материјалне помоћи може се поднијети једном
годишње.

Број: 5/18

Члан 7.
Ступањем на снагу овог правилника,
престаје да важи „Одлука о утврђивању
Критерија
за
одобравање
једнократне
материјалне помоћи студентима и ученицима
средње школе“ („Службеник гласник Града
Приједора“ број: 7/13).
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.

Број: 02-40-497/18
Приједор,
Датум: 08.03.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

10.
На основу члана 82. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 97/16), и члана 89.
Статута града Приједора ("Службени гласник
града Приједора", број:12/17), Градоначелник
Приједора, доноси
ОДЛУКУ

Члан 5.
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 материјалне помоћи студентима и
ученицима средњих школа.
Изузетно од става 1. Овог члана,
Градоначелник може, у посебно оправданим
случајевима, одобрити и већи износ једнократне
материјалне помоћи.
Члан 6.
Градоначелник Града Приједора именује
Комисију за додјелу једнократне материјалне
помоћи студентима и ученицима средње школе
(у даљем тексту 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.

I
Одобравају се новчана средства у износу
од 32.500,00 КМ Удружењу пензионера града
Приједор на име помоћи пензионерима, a према
Плану утрошка средстава из буџета града
Приједора
за
помоћ
пензионерима
у
2018.години.
II
Планом буџета за 2018.годину планирана
су средства у износу од 220.000,00 КМ, учешће у
финансирању Удружења пензионера града
Приједор. Укупно одобрена средства по овој
одлуци износе 32.500,00 КМ, а у складу са
Планом утрошка новчаних средстава из Буџета
града Приједора за помоћ пензионерима у
2018.години и биће уплаћена на жиро рачун
Удружења пензионера града Приједор, број:
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria
Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије града Приједора.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
града Приједора".

Број: 02-40-276/18
Приједор,
Датум: 13.02.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

Број: 5/18

I
Даје се сагласност на реализацију
Програма „Подршка увођењу система за
наводњавање
код
пољопривредних
произвођача“, у 2018.години.

II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику Града Приједора“.

11.
На основу члана 82. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16) и члана 89.
Статута Града Приједора ("Службени гласник
Града Приједор", број 12/17), градоначелник
Приједора, доноси

Број: 02-40-360/18
Приједор,
Датум: 22.02.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

13.
ОДЛУКУ
о давању сагласности на реализацију Програма
„Подршка подизању нових засада воћа“
I
Даје се сагласност на реализацију
„Подршка подизању нових засада воћа“, у
2018.години.
II
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику Града Приједора“.

Број: 02-40-359/18
Приједор,
Датум: 20.02.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

12.
На основу члана 82. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 97/16) и члана 89.
Статута Града Приједора ("Службени гласник
Града Приједор", број 12/17), градоначелник
Приједора, доноси

ОДЛУКУ
о давању сагласности на реализацију Програма
„Подршка увођењу система за наводњавање
код пољопривредних произвођача“

На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 97/16) и члана 89. Статута града
Приједора ("Службени гласник града Приједора",
број: 12/17), Градоначелник Приједора, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова
рада ових медијских кућа у 2018. години, како
слиједи:
- износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета града Приједора, са
позиције број 18, потрошачка јединица
00740123, економски код 415200 – Грантови у
земљи -Учешће у финансирању јавних медија, на
жиро рачун број: 562-007-00002639-92, отворен
код НЛБ Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити објављена
у "Службеном гласнику града Приједора".

Број: 02-40-326/18
Приједор,
Датум: 22.02.2018.године

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.
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САДРЖАЈ
Број акта
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25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Одлука о задужењу Града Приједора ради реализације капиталних пројеката Града
Приједора
Одлука о Програму уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину
- Програм уређења градског грађевинског земљишта за 2018. годину
Одлука о утврђивању основице за израчунавање висине ренте у 2018. години
Одлука о утврђивању просјечне цијене трошкова припремања градског грађевинског
земљишта за 2018. годину
Одлука о утврђивању просјечних јединичних цијена радова комуналне и друге јавне
инфраструктуре и уређења јавних површина
Одлука о висини трошкова уређења градског грађевинског земљишта за 2018.
годину
Одлука о утврђивању просјечно остварене накнаде трошкова уређења градског
грађевинског земљишта за 2018. годину
Одлука о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2018.годину
- Програма заједничке комуналне потрошње за 2018.годину
Одлука o усвајању Годишњег плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за
2018.годину
- Годишњи план одржавања, рехабилитације и заштите локалних путева,
некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора за 2018. годину
Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу водних
накнада за 2018.годину
- Програм кориштења прихода остварених по основу водних накнада за
2018.годину
Одлука о усвајању Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за
кориштење шума и шумског земљишта за 2018. годину
- Програма кориштења прихода остварених по основу накнада за кориштење
шума и шумског земљишта за 2018. годину
Одлука о усвајању Програма употребе средстава од боравишне таксе Града
Приједора за 2018. годину
- Програм употребе средстава од боравишне таксе Града Приједора за 2018.
годину
Рјешење о измјени Рјешења о именовању сталних радних тијела Скупштине града
Приједора број: 01-111-18/17
Рјешење о именовању Комисија за контролу јавне потрошње и надзор над
управљањем и располагањем имовином града
Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове
Рјешење о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај, комуналне послове и
заштиту животне средине и имовинско-стамбене послове
Закључак о усвајању Извјештајa о реализацији Одлуке о допунским правима ратних
војних инвалида, породица погинулих бораца и умрлих бораца за 2017. годину
Закључак о усвајању Информације о пружању правне помоћи у 2017. години
Закључак о усвајању Информације о броју уписа у матичне књиге рођених,
вјенчаних и умрлих на подручју града Приједор у 2017. години
Закључак о усвајању Информације о реализацији Програма заједничке комуналне
потрошње за 2017.годину
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Закључак о усвајању Информације о реализацији Годишњег плана одржавања,
заштите, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и
улица на подручју града Приједора за 2017.годину
Закључак о усвајању Извјештајa Комисије за социјалну заштиту и инклузију
Града Приједора од 01.01.-31.12.2017.године
Закључак о усвајању Информације о раду културно-умјетничких друштава за
2017.годину
Закључак о усвајању Извјештајa о реализацији Програма употребе средстава од
боравишне таксе на подручју града Приједора за 2017. годину
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби - путеви –
Милуновић Илија
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе –
Милуновић Илија
- Одлука о губитку статуса добро у општој употреби – путеви – Капетановић Ферид
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе –
Капетановић Ферид
- Одлука о губитку статуса добро у општој употреби – путеви – Мехмедагић Хидајет
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе –
Мехмедагић Хидајет
- Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде – Љубишић
Милена
- Одлука о преносу права својине без накнаде – Коврлија Радован
- Одлука о преносу права посједа без накнаде – Секулић Момчило, Секулић
Госпова и Секулић Ранка
- Одлука о куповини градског грађевинског земљишта – Водовод а.д. Приједор
- Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде - ЈЗУ
Болница „Др Младен Стојановић“ Приједор
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава за пројекте
младих
Правилник о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и
фондацијама
Правилник о додјели једнократне материјалне помоћи студентима и ученицима
средњих школа Града Приједор
Одлука о додјели средстава Удружењу пензионера града Приједор
Одлука о давању сагласности на реализацију Програма „Подршка подизању нових
засада воћа“
Одлука о давању сагласности на реализацију Програма „Подршка увођењу система
за наводњавање код пољопривредних произвођача“
Одлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
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-О"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Одсјек за стручне и
административне послове Скупштине града. На основу члана 176. Пословника Скупштине града Приједора
– пречишћен текст ("Службени гласник града Приједора",број: 2/13).
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник,
канцеларија број 65.
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125. Web adresa: www.prijedorgrad.org

