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Скупштина општине Приједор у 2010.години
ће своје активности усмјерити у складу са
овим Програмом рада који обухвата
најактуелнија питања друштвено економског
развоја која су од интереса за грађане,
предузећа,
установе
и
друге
облике
организовања живота и рада у општини
Приједор.
Посебну пажњу у овој години заслужују
активности у вези са провођењем Општих
избора предвиђених за октобар мјесец.

I УВОД
Програмом рада утврђује се садржај послова и
задатака Скупштине општине, начин и рокови
њиховог извршавања као и носиоци тих
активности.

Током цијеле године Скупштина ће водити
активности у стварању услова за бољи рад
многих установа, предузећа, спортских
клубова и културно умјетничких друштава те
удружења грађана.

Програм рада Скупштине општине Приједор
за 2010.годину садржи активности Скупштине
којe произилазе из Устава, Закона, Статута
општине и других прописа, утврђене политике
и економског развоја општине, као и друге
послове и задатке у рјешавању питања од
интереса за грађане.

Скупштина ће разматрати и друга питања која
нису предвиђена овим Програмом, за која
током године покрену иницијативу грађани,
политичке странке и партије и други
легитимни субјекти, а у складу са Законон,
Статутом општине и Пословником Скупштине
општине .

У припреми за израду Програма рада
прибављени су приједлози и мишљења
Начелника општине Приједор и политичких

Како је Програм сачињен по тромјесечјима, у
том смислу је и потребно пратити његово
извршење.
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Предлагач: Начелник општине
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА
ЈАНУАР - МАРТ 2010.године
1.Приједлог Програма рада Скупштине
општине Приједор за 2010.годину
Обрађивач: Служба за административне
послове Скупштине,
Предлагач: Предсједница Скупштине
општине
2. Извјештај о раду Начелника општине и раду
Општинске административне службе за
2009.годину;
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
општине и Начелника општине,
Предлагач: Начелник општине.
3. Информација о реализацији мјера за
ублажавање негативних ефеката свјетске
економске кризе на општину Приједор,
Обрађивач: Одјељење за привреду
и пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине.
4. Информација о културним и спортским
манифестацијама („Златна вила“,
Обиљежавање Дана Општине, Уличне трке,
Књижевни сусрети на Козари,
Дочек Нове године)
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Начелник општине
5. Информација о Индустријској зони
„Целпак“
Обрађивач: Одјељење за привреду
и пољопривреду.
Предлагач: Начелник општине.
6. Информација о изградњи објеката културе и
спорта (Кино „Радник“, Љетна башта,
Стадион ФК „Рудар Приједор“)
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Начелник општине
7. Информација о реализацији пројекта
породичне медицине са укупним стањем
доступности здравствене заштите на
подручју општине Приједор и
реконструкција објеката породичне
медицине
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности

8. Извјештај о раду Агенције за економски
развој "ПРЕДА-ПД" Приједор;
Обрађивач: Агенција за економски развој
"ПРЕДА-ПД" Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
9. Информација о обнови инфраструктуре у
повратничким и избјегличким
насељима и улагања у одржив повратак
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
10. Информација о електричној мрежи у
општини Приједор
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
11. Одлука о одређивању радног времена
трговачких, занатских и услужних
радњи на подручју општине Приједор;
Обрађивач: Одјељење за привреду
и пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине.
12. Одлука о одређивању радног времена и
извођењу музичких и других
садржаја у угоститељским објектима
на подручју општине Приједор;
Обрађивач: Одјељење за привреду
и пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине.
13. Информација о раду културних установа и
културно-умјетничких друштава на
подручју општине Приједор за 2009.годину;
Народна библиотека "Ћирило и Методије"
- Музеј „Козаре“ Приједор
- Позориште "Приједор" Приједор
- Галерија '96 Приједор
- Културно умјетничких друштава
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, директори културних
установа и секретари КУД-ва,
Предлагач: Начелник општине.
14. Извјештај о раду ИПЦ "Козарски вјесник"
Приједор за 2009.годину;
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ИПЦ "Козарски
вјесник" Приједор,
Предлагач: Начелник општине.

Страна 3

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

15. Приједлог Одлуке о избору приоритетних
области финансирања пројеката
невладиних организација у 2010.години;
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Начелник општине.
16. Приједлог програма уређења градског
грађевинског земљишта за 2010.годину;
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.

Број: 1/10

23. Извјештај о раду РЈП –Сједиште замјеника
Приједор за 2009.годину
Обрађивач: Замјеник правобраниоца РС,
Предлагач: Начелник општине
24. Информација о реализацији подстицајних
мјера (субвенцији) за прољетну сјетву и
садњу на подручју општине Приједор.
Обрађивач: Одјељење за привреду
и пољопривреду
Предлагач: Начелник општине
АПРИЛ-ЈУНИ 2010.године

17. Приједлог одлуке о утврђивању базне
цијене за обрачун накнаде уређења
градског грађевинског земљишта
за 2010.годину;
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
18. Приједлог одлуке о утврђивању основице
за израчунавање висине
једнократне ренте у 2010.години;
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
19. Приједлог одлуке о приступању израде
Регулационог плана насеља Нова
Орловача;
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
20. Приједлог Програма о редовном
одржавању путева и улица у 2010.години
на подручју општине Приједор:
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
21. Информација о реализацији оперативног
плана стратешког плана добре
управе у области вода и животне средине
на подручју општине Приједор;
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
22. Приједлог Одлуке о јавном оглашавању:
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.

1. Извјештај о извршењу Буџета за
2009.годину;
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
2. Информација о пословању јавних предузећа
у 2009.години;
- АД "Топлана" Приједор,
- АД "Градска тржница" Приједор,
- АД "Водовод" Приједор,
- АД "Комуналне услуге" Приједор,
- ЈП Спортска дворана "Младост" Приједор,
- ЈП "Завод за изградњу града" Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Јавна предузећа,
Предлагач: Начелник општине.
3. Информација о статусу, броју и структури
развојних пројеката које треба
реализовати у 2010.години према
Стратегији развоја општине Приједор
2008-2013.године;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Агенција за економски
развој "ПРЕДА-ПД" Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
4. Извјештај о раду здравствених и социјалних
установа на подручју општине Приједор у
2009.години;
- Дом здравља Приједор,
- Градска апотека Приједор,
- Центар за социјални рад Приједор,
- ОО Црвени крст Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директори здравствених и
социјалних установа,
Предлагач: Начелник општине.
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5. Информација о дјеловању омладинског
сектора општине Приједор;
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, Савјет омладине и
Комисија за младе
Предлагач: Начелник општине.

13. Приједлог мјера за побољшање
популационе политике у Општини
Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Начелник општине.

6. Информација о стању, потребама и
перспективама лица са посебним
потребама:
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и Центар за социјални рад,
Предлагач: Начелник општине.

14. Информација о прољетној садњи и сјетви
на подручју општине Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду
Предлагач: Начелник општине

7. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана подручја Матарушко
поље, Матарушко поље II и насеља
"Тукови"-Секција 2,3, и 5.
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
8. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана подручја Матарушко
поље, Матарушко поље II и насеља
"Тукови"-Секција 4.
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Начелник општине.
9. Приједлог одлуке о приступању израде
Регулационог плана за нове
пословне зоне Приједор I (секција 1. и 2.)
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
10. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама
Одлуке о комуналном реду:
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
11. Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о
вреловодној и топловодној мрежи
и испоруци топлотне енергије на подручју
општине Приједор;
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
12. Приједлог мјера за спречавање корупције у
Општини Приједор
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
општине и Начелника општине
Предлагач: Начелник општине.

15. Извјештај о активностима за извршење
акционог плана за Ромску
популацију у Општини Приједор.
Обрађивач: Одјељење за стамбено
комуналне послове
Предлагач: Начелник општине
16. Информација о реализацији пројеката
којима је општина Приједор
аплицирала код Владе РС.
Обрађивач: Стручна служба СО и
Начелника општине
Предлагач: Начелник општине
ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 2010.године
1.Извјештај о извршењу Буџета - јануар – јуни
2010.године;
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
2. Извјештај о раду Туристичке организације
Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Туристичка организација
Предлагач: Начелник општине.
3. Информација о раду пореске управе РСПодручни центар Приједор,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Пореска управа РС Подручни центар Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
4. Извјештај о раду спортских клубова и
организација на подручју општине
Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвне
дјелатности, Савјет за спорт и
представници спортских клубова,
Предлагач: Начелник општине.
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Предлагач: Начелник општине
5. Информација о активностима и дјеловању
националних мањина,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и Удружење националних
мањина,
Предлагач: Начелник општине.
6. Улога локалне заједнице у смањењу
социјалне исључености грађана
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и Центар за социјални рад
Предлагач: Начелник општине
7. Приједлог одлуке о статусу бесправно
изграђених објеката;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Начелник општине.
8. Приједлог Одлуке о грађевинском
земљишту;
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Начелник општине.
9. Приједлог Одлуке о доношењу саобраћајне
студије урбано подручје Приједора,
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење
Предлагач: Начелник општине
10. Разматрање Извјештаја о извршењу Одлуке
о допунским правима ратних војних
инвалида и породица погинулих и умрлих
бораца;
Обрађивач: Одјељење за Борачкоинвалидску заштиту,
Предлагач: Начелник општине
11. Приједлог Одлуке о измјени и допуни
Одлуке о именима улица и тргова
Обрађивач: Комисија за спровођење грба
Општине, промјене назива појединих
улица те одређивања назива
неименованим улицама у насељима
Предлагач: Начелник општине
12. Информација о реализацији потстицајних
мјера (субвенцијама) за јесењу сјетву
и садњу на подручју општине Приједор.
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду
Предлагач: Начелник општине
13. Информација о пластеничкој производњи
на подручју Општине Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду

14. Информација о реализацији одлуке о
избору приоритетне области за
финансирање проjеката удружења
и фондација у 2010.години
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Начелник општине

ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР - 2010.године
1.Приједлог одлуке о усвајању Буџета
општине Приједор за 2011. годину;
Обрађивач:Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
2. Информације о броју и структури
привредних субјеката ( правних и
физичких лица) на подручју општине
Приједор;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду.
Предлагач: Начелник општине.
3. Извјештај о раду Фондације за развој
„Приједор“:
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду.
Предлагач: Начелник општине.
4. Извјештај о раду Дјечијег вртића "Радост"
Приједор;
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор Дјећијег вртића
"Радост".
Предлагач: Начелник општине.
5. Информација о школској 2010/2011.години
са приједлогом мјера за побољшање
васпитно-образовног процеса:
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Начелник општине.
6. Информација о здравственој заштити дјеце;
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и ЗУ Дом здравља Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
7. Приједлог Одлуке о доношењу
регулационог плана за нове пословне зоне
у Приједору (секција 1. и 2.);
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење,
Предлагач: Начелник општине.
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како би Скупштина могла одржавати сједнице
према Програму
8. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана насеља Нова
Орловача;
Обрађивач. Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
9. Информација о јесењој сјетви и садњи на
подручју Општине Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду
Предлагач: Начелник општине
10. Информација о стању пчеларства на
подручју Општине Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду
Предлагач: Начелник општине

III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ
Скупштина општине Приједор ће за
планирани период односно у 2010. години на
основу захтјева одборника, политичких
партија и странака те других субјеката који
креирају
политику
локалне
заједнице
покренути питања и по потреби одржати
тематске сједнице скупштине општине из
области гдје је општина надлежна да их
уређује и дјелује у складу са законом.
У току календарске године, Станица јавне
безбједности поднијеће
информацију о
безбједносној ситуацији на подручју општине
Приједор.
IV МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
Обавеза свих носилаца активности и
задатака при реализацији овог Програма а у
циљу
ефикаснијих
припрема
сједница
скупштина:
да материјали буду стручно обрађени и
припремљени у довољном броју примјерака, са
јасно назначеним и образложеним разлозима и
циљевима, писани језички и граматички
јасним ријечима, уз појашњење свих стручних
израза, да материјале претходно доставе на
разматрање овлаштеном предлагачу, а након
тога, у случају да то буде потребно, са
извршеним исправкама, измјенама и допунама,
најкасније 10 дана прије предвиђеног рока,
доставе материјале Стручној служби ради
благовремене
доставе
и
дистрибуције
материјала за засједање Скупштине општине

да материјале разматрају радна тијела
Скупштине општине из своје надлежности те
мишљења о истим доставе Скупштини.
Овај Програм ће
доставити свим
задатака, као и
заинтерсованим
реализацију.

се након његовог усвајања
носиоцима активности и
свим другим субјектима
за његово праћење и

Број: 01-022-13/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:18.2.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
2
На основу чл. 14. став 1. алинеја 10 Закона о
локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.
101/04 и 42/05, 118/05), а у вези са чл. 18.
Статута општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07),
Скупштина општине Приједор на XIV
сједници одржаној
18.02.2010. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о усвајању Програма редовног одржавања,
реконструкције и изградње локалних путева,
некатегорисаних путева и улица на подручју
општине Приједор за 2010.годину
Члан 1.
Усваја
се
Програм
редовног
одржавања, реконструкције и изградње
локалних путева, некатегорисаних путева и
улица на подручју општине приједор за
2010.годину ( у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм из претходног
саставни дио ове Одлуке.

члана

је

Члан 3.
О провођењу ове Одлуке стараће се
Административна служба Општине Приједор,
и Одјељење за стамбено комуналне послове .
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-022-5/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:18.2.2010.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р
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***
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Мрежу локалних путева, некатегорисаних путева од интереса за Општину и улица у насељима на
подручју Општине Приједор чине путни правци проглашени Одлуком о локалним путевима,
некатегорисаним путевима и улицама у насељима од стране Скупштине Општине Приједор
("Службени гласник Општине Приједор" број 09/07) од 15.09.2007. године:
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ

1.
2.
3.
4.

Број
пута
Л01-15
Л02-406
Л03-406
Л04-4

5.

Л05

6.
7.
8.
9.

Л06-05
Л07-05
Л08
Л09

10.

Л10

11.

Л11-15

12.

Л12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Л13-4
Л14-15
Л15-5
Л16-4
Л17-4
Л18-4
Л19-05
Л20-405

21.

Л08-4

РБ

ПУТНИ ПРАВАЦ
Тукови (б. пумпа) - Волар - Радомировац
Доња Љубија - Миска Глава - Агићи
Редак - Горња Равска – Марини
Козарац (М-4) – Трнопоље (ж. станица)
Приједор - Буснови - Кондићи - Радин Гај
(Р-405)
Петрово - Миљаковци - Ракелићи - Т. Бунар
Т. Бунар - Марићка - Криваја – Г.Марићка
Омарска – Нишевићи
Урије - Ранч - Јапунџа - Мало Паланчиште
Стевића Мост - Д. Гаревци - Трнопоље - П.
Гај – Омарска
В. Паланчиште - Бановићи
Орловци – Козаруша – Козарац – Камичани
– Ламовита – Бистрица
Брезичани – Јутрогошта
Јеловац – Патрија - Мљечаница
Кнежевићи – Пејићи
Јакуповићи (М-4) – Кевљани (Л10)
Тринаеста – Чејреци – Брезичани (М-4)
Пети Неплан (М-4) – Ламовита – Лисина
Буснови – Средња Марићка
Омарска (Р-405а) – Марићка (Л07-05)
Омарска (Л08) – Средња Омарска –
Бистрица (М-4)
УКУПНО
ИНДЕX

Врста коловоза
асфалт
макадам
5,4
11,8
9,5
3,0
1,6
6,0
5,6
-

Укупна
дужина (км)
17,2
12,5
7,6
5,6

16,6

3,8

20,4

7,9
17,5
6,1
6,8

2,2
-

10,1
17,5
6,1
6,8

16,8

-

16,8

4,9

-

4,9

17,7

-

17,7

0,6
0,6
4,7
2,0
6,2
2,4
0,2
5,1

8,3
6,1
2,4
5,6
3,1
-

8,9
6,7
4,7
4,4
6,2
8,0
3,3
5,1

3,7

1,7

5,4

141,9
72,4 %

54,0
27,6 %

195,9
100 %

НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР
За некатегорисане путеве од значаја за општину Приједор утврђују се следећи путни правци и то:
РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Број
пута
Н01
Н02
Н03
Н04
Н05
Н06

ПУТНИ ПРАВАЦ
Каваниште – Божићи – Сотонице
Брезичани – Марини
Волар – Цикоте – мост
Трзна – Цикоте
Кончари – Буцале
Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани

Врста коловоза
асфалт
макадам
0,1
4,0
0,6
7,7
4,2
4,0
1,2
2,8
3,6
-

Укупна
дужина (км)
4,1
8,3
4,2
4,0
4,0
3,6
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7.
8.
9.
10.
11.

Н07
Н08
Н09
Н10
Н11

12.

Н12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Н13
Н14
Н15
Н16
Н17
Н18
Н19
Н20
Н21
Н22
Н23
Н24
Н25
Н26
Н27
Н28
Н29
Н30
Н31

32.

Н32

33.

Н33

34.

Н34

35.

Н35

36.

Н36
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Редак (Р406) – Бришево
Расавци – Горњи Расавци – Бришево
Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса
Жегер – Чараково – Брђани – Пољски пут
Пољски пут (М-15) – Зецови
Доњ Драготиња – Горња Драготиња – дом –
Миљуши
Доњи Гаревци – Монтер – Орловци (М-4)
Петров Гај – Средња Марићка
Обилазница – Гаћани – Пејићи – Усорци
Јутрогошта – Јеловац (М-15)
Врбица – Бабићи – Бакали
Житопромет – Доњи Гаревци
Љескаре – Калајево
Шурковац – Слика
Хамбарине – Чараково
Пашинац – В. Паланчиште – Букова Коса
Козаруша – Јаруге
Средња Ламовита (М-4) – Омарска
Д. Петров Гај – Г. Петров Гај – Камичани
Жути пут – Миљаковци (Л06-05)
Горња Марићка – Градина (црква)
Саничани – Ракелићи (црква)
Љубија - Раљаш
Чејреци - Крпељево
Д. Ламовита – Економија – С. Ламовита
Миска Глава (дом) – Ђурићи – Горња Равска
(Л03-406)
Нишевићи (Л08) – Средићи (гробље) –
Пискавица
Југовци – Чемерница
Средња Омарска (Јокићи) – Граховци –
Бистрица (М-4)
Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12)
УКУПНО
ИНДЕX

Број: 1/10
1,5
1,9
1,4
2,1

4,5
6,1
2,1
4,3
0,5

4,5
7,6
4,0
5,7
2,6

1,3

6,2

7,5

3,0
0,4
5,3
0,4
0,5
1,4
1,2
4,5
2,2
0,2
2,0
0,1

4,5
1,0
3,0
5,0
2,3
1,8
1,6
0,7
5,8
3,7
3,9
2,2
2,0
1,8
1,2
1,5

3,0
4,9
6,3
3,0
5,0
2,7
2,3
1,6
2,1
5,8
4,9
4,5
6,1
2,2
2,0
2,0
2,0
1,2
1,6

-

8,3

8,3

-

2,5

2,5

-

0,7

0,7

3,0

0,9

3,9

41,9
30,2 %

2,1
97,0
69,8 %

2,1
138,9
100 %

УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ, НАСЕЉИМА ОМАРСКА, КОЗАРАЦ,
ДОЊА ЉУБИЈА И ЉУБИЈА
Примарну уличну мрежу у Приједору, поред улица Славка Родића, Козарске, Петра Петровића
Његоша, Краља Александра, Радничке, Српских Великана, Војводе Степе Степановића, чине и
следеће улице:
−
−
−
−
−

Светосавска, Николе Пашића, Академика Јована Рашковића
Краља Петра I Ослободиоца, Мухарема Суљановића, Рахима Бајрамовића
Алеја Козарског Одреда, Илије Бурсаћа, Рудничка, Бране Прокопића, 25. маја
Омладински пут, Милана Врховца, II Крајишке бригаде
Османа Џафића, Матије Гупца

Секундарну уличну мрежу у Приједору чине остале улице које се прикључују на примарну уличну
мрежу, а које служе за повезивање појединих урбаних градских насеља са примарном уличном
мрежом и осталим насељима.
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Приступне саобраћајнице су површине на којима се одвија саобраћај по ма ком основу
(саобраћајнице око зграда и осталих објеката, прилази паркинзима и сл.) и које се прикључују на
примарну или секундарну уличну мрежу.
Примарну уличну мрежу у насељу Омарска чине следеће улице:
−

Рудничка, Светосавска, Војводе Синђелића, Академика Ј. Рашковића, Николе Пашића

Примарну уличну мрежу у насељу Козарац чине следеће улице:
−

Младена Стојановића, Омладинска, Партизанска, Раде Кондића

Примарну уличну мрежу у насељима Доња Љубија и Љубија чине следеће улица:
−

Абдулаха Курузовића, Драге Лукића, Тоне Перића

САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА
Примарне саобраћајнице у новим насељима су:
a) Насеље „Аеродром I и II“
− Расадник (М-15) – Рудничко насеље – Руди Чајевца – Козарска ......................... Л = 600 м
b) Насеље Јањића пумпа
− Горњи Орловци (М-4) – Врањеши – Доњи Орловци (Л-10) ............................... Л = 1500 м
c) Насеље „Тополик“
− Стевића мост – Тополик – Пруга – Житопромет .................................................. Л =1800 м
d) Насеља „Врбице“ и „Нова Орловача“
− МИП – Мост – Н. Орловача – Које Медића – Врбице – Житопромет (Л-10) .... Л = 2600 м
e) Насеље „Расавци“
− Некатегорисани пут за Горње Расавце – Избјегличко насеље .............................. Л = 700 м
f) Насеље „Стари Воћњак“
− Горњи Орловци (М-4) – Стари Воћњак – Божићи ............................................... Л = 3000 м
g) Насеље „Главица“
− Велико Паланчиште (М-15) – Сточна пијаца – Главица II – Главица II ........... Л = 500 м
h) Насеље „Каваниште“
− Каваниште – Мало Паланчиште (Л-09) ................................................................. Л = 1300 м
II ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
Програм редовног одржавања треба да омогући сигурну и несметану саобраћајну
комуникацију за све грађана. Редовно одржавање путева и улица се обавља више пута током читаве
године, а приоритети се одређују на основу категорије пута у складу са Одлуком о локалним
путевима, некатегорисаним путевима и улицама у насељима, интензитета саобраћаја, одвијања
аутобуских линија (градских и приградских), значаја пута за мјесну заједницу, досадашњих улагања у
одржавање, стварања нових функционалних путних веза са локалним, регионалним и магистралним
путевима, као и између мјесних заједница.
Ови приоритети се односе и на радове зимског одржавања, одржавања путних објеката и
сигнализације, те заштите путева и путног појаса.
1. ПЛАН ПРИХОДА
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од
значаја за општину Приједор као и улица у новим насељима износе кумулативно 1.500.000,00 КМ, а
иста се односе на:

Страна 10

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број: 1/10

- средства од наканада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним
путевима и улицама у насељима,
- средства од индиректног опорезивања,
Приход односно средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних јавних
путева и улица износе 1.500.000,00 КМ.
УКУПАН ПРИХОД: ........................................................................................... 1.500.000,00 КМ.

2. ПЛАН РАСХОДА
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од
значаја за општину Приједор и улица у насељима биће распоређена како слиједи:
А) редовно одржавање локалних путева и улица у насељима ............................. 350.000,00 КМ
Б) редовно одржавање некатегорисаних јавних путева ........................................ 250.000,00 КМ
Ц) средства за развој руралне инфраструктуре - помоћ мјесним
заједницама у одржавању некатегорисаних јавних путева од
интереса за мјесне заједнице ............................................................................. 100.000,00 КМ
Д) одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације ................................. 50.000,00 КМ
Е) средства за заштиту пута и путног појаса ......................................................... 100.000,00 КМ
Ф) средства за хитне интервенције ........................................................................... 50.000,00 КМ
Г) средства за суфинансирање реконструкције путева и улица ........................... 100.000,00 КМ
Х) зимско одржавање и улица ................................................................................. 200.000,00 КМ
И) реконструкција путева ....................................................................................... 200.000,00 КМ
Ј) изградња путева ................................................................................................... 100.000,00 КМ

УКУПАН РАСХОД: ............................................................................................ 1.500.000,00 КМ
А) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА
Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељима у износу од
350.000,00 КМ се дијеле на:
а1) редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица ........................ 150.000,00 КМ
а2) редовно одржавање макадамских локалних путева и улица .......................... 100.000,00 КМ
а3) редовно одржавање улица (саобраћајница) у новим насељима ..................... 100.000,00 КМ
УКУПНО: А = а1 + а2 + а3 = ................................................................................. 350.000,00 КМ
а1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица
Средства у износу од 150.000,00 КМ биће коришћена за крпање ударних рупа и пресвлаченје
краћих дионица локалних путева и улица које су у значајној мјери оштећене да крпање нема смисла.
Од наведених средстава око 60.000,00 КМ се планира утрошити на редовно одржавање улица у граду
и околним насељеним мјестима. Преостала средства у износу око 90.000,00 КМ ће бити утрошена на
редовно одржавање локалних путева.
а2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица
Средства у износу од 100.000,00 КМ биће коришћена за насипање макадамских дионица
локалних путева и улица.
а3) Редовно одржавање саобраћајница у новим насељима
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Средства у износу од 100.000,00 КМ биће коришћена за просјецање и насипање саобраћајница
у новим – избјегличким насељима. Средства ће бити распоређена према приоритетима које ће
одредити Одјељење за стамбено комуналне послове преко надзорног органа за путеве и улице.
Због немогућности прецизне процјене утрошка средстава Одјељење за стамбено комуналне
послове задржава право да на бази континуалног надзора и праћења стања локалних путева и улица
одреди приоритете и измјени вриједности радова на појединим локалним путевима и улицама у
насељима (Приједор, Омарска, Козарац, Доња Љубија и Љубија).
Б) РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ
ПРИЈЕДОР
За редовно одржавање некатегорисаних путева од интереса за Општину Приједор предвиђена
су средства у износу од 250.000,00 КМ, а иста се дијеле на:
б1) редовно одржавање асфалтираних некатегорисаних путева ........................... 20.000,00 КМ
б2) редовно одржавање макадамских некатегорисаних путева ........................... 230.000,00 КМ
УКУПНО: Б = б1 + б2 = ......................................................................................... 250.000,00 КМ
б1) Редовно одржавање асфалтираних некатегорисаних путева
Средства у износу од 20.000,00 КМ биће коришћена за крпање ударних рупа и пресвлаченје
краћих дионица некатегорисаних путева које су у значајној мјери оштећене да крпање нема смисла.
б2) Редовно одржавање макадамских некатегорисаних путева
Средства у износу од 230.000,00 КМ биће коришћена за насипање макадамских дионица
некатегорисаних путева.
Због немогућности прецизне процјене утрошка средстава Одјељење за стамбено комуналне
послове задржава право да на бази континуалног надзора и праћења стања локалних путева и улица
одреди приоритете и измјени вриједности радова на појединим некатегорисаним путевима од значаја
за општину Приједор.
Ц) СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ПОМОЋ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
У ОДРЖАВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА
За одржавање некатегорисаних путева од интереса за мјесне заједнице планирана су средства
у укупном износу од 100.000,00 КМ. Наведена средства ће се утрошити на просјецање, проширење и
редовно одржавање некатегорисаних јавних путева који су од значаја за мјесне заједнице.
Савјети мјесних заједница доносе годишње планове одржавања некатегорисаних путева
важних за функционисање саобраћаја у мјесној заједници које достављају Одјељењу за стамбено
комуналне послове. Одјељење за стамбено комуналне послове ће на основу захтјева мјесних
заједница и увида на терену утврдити путне правце и приоритете у погледу одржавања
некатегорисаних путева од инетерса за мјесне заједнице.
Д) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
За одржавање путних објеката (мостови, путни пралази, пропусти, ограде, аутобуска
стајалишта) и хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана су средства у износу од 50.000,00
КМ и иста ће бити распоређивана на бази указаних потреба, односно оправданих захтјева.
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Е) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА
У циљу заштите улица, локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за
функционисање саобраћаја за општину Приједор и безбједног одвијања саобраћаја на истим
планирана су средства у износу од 100.000,00 КМ. Наведена средства ће бити утрошена на ископ
подужних путних канала, уређење путног појаса, сјеча ратиња поред пута и сл..
Средства ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, односно
оправданих захтјева и то:
е1) заштита локалних путева и улица ....................................................................... 50.000,00 КМ
е2) заштита некатегорисаних путева од значаја за Општину ................................. 30.000,00 КМ
е3) заштита некатегорисаних путева од значаја за мјесне заједнице..................... 20.000,00 КМ
УКУПНО: Е = е1 + е2 + е3 = .................................................................................. 100.000,00 КМ
Ф) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
За ова средства планиран је износ од 50.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на основу
указних потреба. Иста средства се односе на интервенције које се не могу напријед предвидјети, али
се одређен износ за исте мора резервисати (клизишта, одрони, поплаве, прекид саобраћаја услед
елементарних непогода итд.).
Г) СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ПО ЗАКЉУЧКУ
СКУПШТИНЕ (40 %)
За ове потребе планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана по
захтјевима МЗ, а у складу са приоритетима које ће Начелнику општине предложити Одјељење за
стамбено комуналне послове на бази континуираног праћења стања путева и улица на подручју
општине Приједор, као и досадашњих улагања у реконструкцију путева и улица, а све у вези са
реализацијом закључка Скупштине општине Приједор бр: 01-34-127/05 од 07.10.2005. године гдје се
приоритет у реконструкцији (асфалтирању) даје путевима и улицама гдје су финансијска улагања од
стране мјесног становништва већа од 60%.
Х) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉИМА
За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељима
предвиђен је износ од 200.000,00 КМ.
Ова средства су распоређивана на основу досадашњих искустава, а према Плану зимске
службе за период 15.11.2009. године до 15.04.2010. године, који је урађен од стране Одјељења за
стамбено комуналне послове. Овај износ се односи на период од 01.01.2010. године до 15.04.2010.
године и на период 15.11.2010. године до 31.12.2010.године.
Зимско одржавање путева и улица утврђује се Планом зимске службе у ком су детаљно
одређени путни правци и приоритети приликом чишћења снијега и спречавања поледице.
И) РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА
Средства за реконструкцију путева и улица у износу од 200.000,00 КМ подразумјевају
пресвлачење (замјену асфалтне површине, кад се оштећења на могу санирати санацијом ударних
рупа) улица, тротоара, школских дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта и прилазних
путева.
Средства у износу од 200.000,00 КМ биће распоређена на пресвлачење улица, тротоара,
школских дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта и прилазних путева, а у складу са
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приоритетима које ће Начелнику општине предложити Одјељење за стамбено комуналне послове на
бази континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.
Ј) ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА
Средства за изградњу путева и улица у износу од 100.000,00 КМ подразумјевају изградњу
(асфалтирање) улица, тротоара, паркиралишта, прилазних путева и изградњу пратеће
инфраструктуре.
Средства у износу од 100.000,00 КМ биће распоређена на асфалтирање улица, тротоара,
паркиралишта, прилазних путева и изградњу пратеће инфраструктуре, а у складу са приоритетима
које ће Начелнику општине предложити Одјељење за стамбено комуналне послове на бази
континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.
УКУПНО: А + Б + Ц + Д + Е + Ф + Г + Х + И + Ј .............................. 1.500.000,00 КМ
III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА
Буџетом општине Приједор планирана су средства у износу од 1.500.000,00 КМ за редовно
одржавање, реконструкцију и изградњу локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса
за функционисање саобраћаја и улица у насељима. Ради се о конкретизацији члана 53, 54 и 55. Закона
о јавним путевима (Службени Гласник Републике Српске број 03/04) као и реализацији накнада
предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у
насељима.
IV СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Стратешки циљеви програма одржавања путева и улица су:
 квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева,
 квалитетније одржавање тротоара и других јавних асфалтних површина у граду,
 побољшано оджавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и рјешавања
проблема одводње површинских вода,
 безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских стајалишта.
V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА
1. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу
пропорционално ће се вршити смањење радова по свим ставкама стим да мрежа локалних путева
има приоритет.
2. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења
односно указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник Општине или ће за
исто овластити Одјељење за стамбено комуналне послове.
3. Ако по реализацији овог програма преостане средстава иста ће бити прераспоређена на Програм
реконструкције и изградње путева. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник Општине.
4. Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за разрађивање расподјеле појединих ставки
по путним релацијама, односно по путевима (улицама) појединачно на основу континуираног
надзора истих.
5. Ако у току 2010. године дође до прекатегризације одређених путних праваца одржавање истих
вршиће се у складу са новом категоријом.
6. Континуално вршити контакте са институцијама (Влада РС, Министво саобраћаја и веза РС, ЈП
„Путеви РС“, Трезор РС) у смислу остварења припадајућих средстава.
7. Спроводити Одлуку о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у
насељима у смислу наплате предвиђених накнада, а које су основ за реализацију овог Програма.
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На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске", број 112/06), а у вези са чланом 21. Одлуке о грађевинском земљишту
("Службени гласник општине Приједор", број 11/07), и члана 18. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број: 5/05, и 9/07), и члана 140. Пословника Скупштине
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", број: 9/09), Скупштина општине Приједор на
XIV сједници одржаној 18.02.2010. године, донијела

ОДЛУКУ
о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у Индустријској зони
„Целпак" у Приједору, под посебним условима, ради изградње пословних објеката

I - Одобрава се продаја неизграђеног, дјелимично уређеног, градског грађевинског земљишта у
државној својини, ради изградње пословних објеката, у складу са Стручном анализом за простор у
склопу индустријске зоне „Целпак“ у Приједору, те на основу Регулационог плана Индустријске зоне
„Целпак“ и то:

Парцеле

Земљиште

бр. К.Ч.

П1

Земљиште

П2

Земљиште

П3

Земљиште

П4

Земљиште

П5

Земљиште

П6

Земљиште

П7

Земљиште

П8

Земљиште

П9

Земљиште

Дио
кп.бр.2985/1,
кп.бр.2985/44,
дио
кп.бр.2985/43
Дио
кп.бр.2985/1,
кп.бр.2985/40,
дио
кп.бр.2985/46
Дио
кп.бр.2985/1,
кп.бр.2985/48,
дио
кп.бр.2985/46
Дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр.2985/47
Дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр.2985/42
Дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр.2985/42
Дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр.2985/47
Дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр.2985/46
Дио кп.бр.
2985/1

10.007

Почетна
цијена
земљишта
по м2
10 КМ

12.035

10 КМ

120.350,00

2.018

10 КМ

20.180,00

3.001

10 КМ

30.010,00

2.948

10 КМ

29.480,00

2.110

10 КМ

21.100,00

3.014

10 КМ

30.140,00

2.017

10 КМ

20.170,00

2.109

10 КМ

21.090,00

Површина у
м2

Почетна цијена
у КМ
100.070,00
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П10
П11

Земљиште
Земљиште

П12

Земљиште

П13

Земљиште

П14

Земљиште

П15

Земљиште

П16

Земљиште

П17

Земљиште

П18

Земљиште

П19

Земљиште

П20

Земљиште

П21

Земљиште

П22
П23
П24

Земљиште
Земљиште
Земљиште

П25
П26

Земљиште
Земљиште

кп.бр. 2985/26
Дио кп.бр.
2985/42
Дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр.2985/43
Дио кп.бр.
2985/1
Дио кп.бр.
2985/47
Дио
кп.бр.2985/51,
дио кп.бр.
2985/42
Дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр. 2985/51
кп.бр. 2985/50,
дио кп.бр.
2985/1, дио
кп.бр. 2985/51
Дио кп.бр.
2985/51, дио
кп.бр. 2985/1
Дио кп.бр.
2985/51, дио
кп.бр. 2985/1
Дио кп.бр.
2985/51, дио
кп.бр. 2985/1
Дио кп.бр.
2985/51, дио
кп.бр. 2985/1
кп.бр. 2985/11
кп.бр. 2985/16
Дио кп.бр.
2985/18, дио
кп.бр. 2985/10
кп.бр. 2985/19
кп.бр. 2985/21

Број: 1/10

2.388
2.702

10 КМ
10 КМ

23.880,00
27.020,00

4.915

10 КМ

49.150,00

2.430

10 КМ

24.300,00

1.266

10 КМ

12.660,00

2.730

10 КМ

27.300,00

4.876

10 КМ

48.760,00

2.381

10 КМ

23.810,00

2.055

10 КМ

20.550,00

3.005

10 КМ

30.050,00

2.027

10 КМ

20.270,00

3.067

10 КМ

30.670,00

7.595
9.193
5.341

10 КМ
10 КМ
10 КМ

75.950,00
91.930,00
53.410,00

4.475
2.741
102.446

10 КМ
10 КМ

44.750,00
27.410,00
1.024.460,00

Iа - НАПОМЕНА:
Накнада по основу уређења градског грађевинског земљишта и накнада по основу природних
погодности градског грађевинског земљишта (једнократна рента) утврдиће се у поступку издавања
урбанистичке сагласности за изградњу пословних објеката.
II - Продаја некретнина из тачке I ове одлуке извршиће се усменим јавним надметањем - усменом
лицитацијом.
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III - Почетна цијена земљишта из тачке I ове одлуке износи 10,00 КМ/м2.
IV - Учесници лицитације могу бити домаћа и страна правна и физичка лица која положе кауцију у
висини од 10% од почетне продајне цијене грађевинског земљишта на јединствени рачун трезора
општине Приједор број 562-007-00002668-05 или на благајни Административне службе Општине
Приједор, те која испуњавају законом предвиђене услове за стицање права власништва и посебне
услове које прописује општина Приједор и то:
а) покретање производне дјелатности на локацији Индустријске зоне „Целпак“;
б) запошљавање минимално 35 радника на површини од 1 хектара, односно пропорционалан број
запослених на површини мањој од 1 хектара;
в) да минимална површина изграђеног објекта високоградње не може бити мања од 1/3 површине
парцеле, док максимална изграђеност на парцели не може бити већа од 80% (објекат, саобраћајне и
манипулативне површине итд.), а преосталих 20% површине парцеле морају бити уређене зелене
површине;
г) да положај изграђених објеката на парцелама не смије прелазити дефинисане грађевинске линије,
те да је дозвољена спратност изгађених објеката на парцелама П+2;
д) да се испуне законом прописани услови о заштити животне средине са аспекта технологија које се
примјењују у производним процесима.
V - Поступак лицитације ће провести Комисија за продају грађевинског земљишта коју именује
Начелник општине Приједор.
VI - Свим учесницима лицитације биће претходно омогућен увид у постојећу просторно-планску
документацију Индустријске зоне „Целпак“, увид у изводе из јавних регистара о некретнинама, те
обилазак парцела и увид у стање истих на терену.
VII - Са учесником на лицитацији чија понуда буде утврђена као најповољнија, након прибављеног
мишљења Правобранилаштва Републике Српске, Начелник Општине ће закључити купопродајни
уговор.
VIII - Учесник који на лицитацији постигне највећу цијену дужан је:
а) да у року од 15 дана након закључивања купопродајног уговора уплати куповну цијену земљишта
на јединствени рачун трезора општине Приједор број 562-007-00002668-05 или на благајни
Административне службе Општине Приједор;
б) најдуже у року од 9 мјесеци од дана закључивања купопродајног уговора прибавити одобрење за
грађење и почети са грађењем;
в) најдуже у року од 18 мјесеци од дана закључивања купопродајног уговора на купљеном земљишту
изградити објекте у складу са планским актом;
г) најдуже у року од 24 мјесеци од дана закључивања купопродајног уговора ставити објекат у
функцију и запослити потребан број радника, у складу са тачком IV ове одлуке (минимално 35
радника по 1 хектару купљеног земљишта);
д) укњижити хипотеку на купљено земљиште из тачке I ове одлуке у корист Општине Приједор или
дати Општини банковне гаранције о испуњењу обавеза дефинисаних овом Одлуком, односно
купопродајним уговором;
е) хипотека или банковна гаранција из тачке д) ове Одлуке ће бити важеће до момента испуњења
обавеза дефинисаних овом Одлуком.
IX - Oдмах након уплате куповне цијене и закључивања купопродајног уговора Општина Приједор ће
извршити предају земљишта у посјед купца.
X - Начелник Општине Приједор ће именовати комисију за надзор и праћење извршења уговорених
обавеза за све кандидате који су купили земљиште у Индустријској зони „Целпак“.
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ХI - Са купцима који не буду испуњавали уговорене обавезе Општина Приједор ће раскинути уговор,
извршити поврат земљишта, извршити поврат уплаћених средстава купцу за купљено земљиште, те
искористити дате гаранције за накнаду настале штете, гдје ће се обрачун вршити на бази пореза и
доприноса по планираном броју запослених.
ХII - Купац земљишта не може вршити препродају купљеног земљишта без сагласности Општине
Приједор.
ХIII - Посебним Уговором о продаји земљишта ће се дефинисати детаљни односи између Општине
Приједор и купца земљишта у складу са овом Одлуком.
ХIV - Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику Општине
Приједор».
Број:01-022-11/10
Приједор
Датум:18.02.2010.године

4.
На основу члана 12. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
18. Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“,број:5/2005),члана
7. Одлуке о критеријумима, начину и поступку
расподјеле
средстава
удружењима
и
фондацијама („Службени гласник општине
Приједор“, број: 3/06), члана 138. Пословника
Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број: 9/2009),
Скупштина
општине
Приједор,
на
XIVсједници, одржаној 18.02.2010.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о избору приоритетне области за финансирање
пројеката удружења и фондација у
2010.години
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се приоритетна
област:
1. запошљавање,
2. пољопривреда,
3. привреда,
4. туризам,
5. здравство,
6. образовање,
7. култура,
8. социјална заштита,
9. екологија,
10. људска права,
11. јачање демократског друштва,
12. развој спорта.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

Из ових области финасираће се, из буџета
општине Приједор, пројекти удружења и
фондација у 2010. години.
Члан 2.
Комисија именована од стране Начелника
општине Приједор провешће конкурсну
процедуру, а након доношења Oдлуке о
расподјели средстава и јавног објављивања
Одлуке,
Начелник
општине
Приједор
закључиће уговор са удружењем или
фондацијом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-022-8/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:18.2.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
5.
На осноу члана 50. и 51.Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“,број:
30/07), члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“,број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
18. Статута општине Приједор /“Службени
гласник општине Приједор“,број: 5/05 и 9/07)
Скупштина општине Приједор на XIV
сједници
одржаној
18.02.2010.године,
донијела је
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ОДЛУКУ
о давању гаранције за Центар за социјални
рад за кредитно задужење код Raiffesen банке
Сарајево

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања
у
„Службеном
гласнику
општине Приједор“.

I
Скупштина општине Приједор ( у
даљем таксту: Општина) даје гаранцију да ће
извршити отплату доспјелих обавеза у складу
са Уговором о кредиту између Центра за
социјални рад ( у даљем тексту: зајмопримац)
и Raiffesen банке Сарајево ( у даљем тексту:
зајмодавац), ако те обавезе не изврши
зајмопримац.
Гаранција Општине из става 1. ове
тачке даје се у висини 340.000 КМ (Словима:
тристотинечетрдесетхиљадаконвертибилних
марака) са припадајућом каматом уз следеће
услове:
- Номинална каматна стопа 8,60% на
годишњем нивоу,
- Рок отплате 5 година,
- Рок доспијећа отплате је 01.03.2010. до
01.03.2015.године,
- Обезбјеђење кредита: мјеница са
мјеничним изјавама и вирмани са
изјавом о блокади рачуна,
- Отплата кредита вршиће се из
редовног прилива средста
зајмопримца,
- Проценат задужености по отплатама
које доспијевају у 2010.години је 1,26%

Број:01-022-12/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:18.2.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

II
Кредитна средства из тачке I усмјериће се за
подмирење обавеза из претходних година.
III
Корисник гаранције ће истовремено
обезбедити услове које банка као давалац
гаранције захтјева од Општине Приједор.
IV
Овлашћује се Начелник Општине
Приједор за потписивање уговора о јемству
између Општине Приједор и Raiffesen банке
Сарајево.
V
Обавезује се зајмопримац да Одјељење
за финансије Општине Приједор достави,
након потписивања, Уговор о кредиту и све
прилоге уз тај Уговор, те да га правовремено
обавијести о свим измјенама и допунама
Уговора.

***
6.
На основу члана 8. Закона о измјенама и
допунама Изборног закона БиХ ("Службени
гласник БиХ" бр. 20/04) и члана 18. Статута
општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор" бр. 5/05 и 9/07) Скупштина
општине Приједор на XIV сједници одржаној
дана 18.02.2010. године донијела је:
ОДЛУКУ
I - Одређује се стална мјесечна накнада
предсједнику и члановима Општинске изборне
комисије Приједор за период од 01.01.2010.
године до 31.12. 2010. године,
у нето
мјесечном износу како слиједи:
- Шкондрић Жељко, предсједник .....630,00 КМ
- Колонић Суада, члан...................... 630,00 КМ
- Мандић Маја, члан .........................630,00 КМ
- Мејакић Доста, члан .......................630,00 КМ
- Исламовић Менсур, члан................630,00 КМ
II - Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор", а примјењиваће се од 01. 01. 2010.
године.
Број:01-022-7/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:18.2.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
7
На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор», број: 9/09),
Скупштина општине Приједор на XIV сједници,
одржаној 18.02.2010. године, д о н и ј е л а ј е
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о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
О д о б р а в а с е продаја непосредном
погодбом
по тржишној цијени, у сврху
комплетирања парцеле за редовну употребу
објекта власника Бурић Алме из Приједора, и
то:
-грађевинског земљишта које је према
подацима катастарског операта земљишта
означено са к.ч. бр.2084/1 у површини од 216
м2 уписанo у пл. бр.3039/62 К.О. Приједор I
као посјед Општине Приједор и к.ч.бр.5710/2 у
површини од 38 м2 уписано у пл.бр. 845/87 к.о.
Приједор I као добро у општој употреби
путеви.
Према подацима земљишне књиге Основног
суда у Приједору предметно земљиште је
означено са к.ч.бр.17/164 у површини од 150
м2 уписано у зк.ул.бр. 1495 к.о. Приједор, као
државна својина са уписаним правом
коришћења у корист Општине Приједор са
дијелом 1935/3888 и к.ч.бр. 20/118 у површини
од 38 м2уписано као јавно добро - исказ I.
Грађевинска парцела за редовну
употребу планираног објекта има површину од
550 м2, од чега је Бурић Алма уписана као
посједник на 252 м2 и са правом коришћења у
грунтовници на 345 м2. Остатак земљишта је
уписан као посјед Општине Приједор, а у
грунтовници као
сувласништво Општине
Приједор и других физичких лица.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавезе уговорних страна, а у складу
са одредбама члана 16. став 1. тачка д).Закона
о грађевинском земљишту («Службени
гласник Републике Српске», бр: 112/06),
закључи купопродајни уговор са Бурић Алмом
из Приједора о продаји земљишта описаног у
тачки 1. ове одлуке по цијени од 100 КМ по м2,
која цијена је утврђена од стране овлашћеног
судског вјештака грађевинске струке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
Број:01-022-10/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:18.2.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
8
На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:

Број: 1/10

112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор», број:9/09),
Скупштина општине Приједор на XIV
сједници, одржаној 18.02.2010. године, д о н и
јела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
1. О д о б р а в а с е продаја непосредном
погодбом
по тржишној цијени, у сврху
комплетирања парцеле за редовну употребу
објекта власника Ступар Рајка из Приједора, и
то:
-грађевинског земљишта које је према
подацима катастарског операта земљишта
означено са к.ч. бр.2048/8 у површини од 21 м2
уписанo у пл. бр.692 К.О. Приједор I као
посјед Малић Јове Раде, Радетић Јове Душана,
Кнежевић Милана Душана и Кнежевић
Милана Драгана.
Према подацима земљишне књиге Основног
суда у Приједору предметно земљиште је
означено са к.ч.бр.6/64 у површини од 21 м 2
уписано у зк.ул.бр. 4498 к.о. Приједор, као
државна својина са уписаним правом
коришћења у корист Трговинског предузећа
„Крајинапромет“ Бања Лука.
Грађевинска парцела за редовну
употребу планираног објекта има површину од
309 м2, од чега је Ступар Рајко уписан као
посједник на 285 м2 , као и са правом
коришћења у грунтовници на 285 м2. Остатак
земљишта је уписан као посјед напријед
наведених физичких лица, односно предузећа
„Крајинапромет“ Бања Лука, и на истим
некретнинама ће се провести поступак
експропријације - у циљу привођења
земљишта
крајњој
намјени
према
Регулационом плану.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавезе уговорних страна, а у складу
са одредбама члана 16. став 1. тачка д).Закона
о грађевинском земљишту («Службени
гласник Републике Српске», бр: 112/06),
закључи купопродајни уговор са Ступар
Рајком из Приједора о продаји земљишта
описаног у тачки 1. ове одлуке, по цијени од 1
000 КМ по 1м2 земљишта која цијена је
утврђена од стране овлашћеног судског
вјештака грађевинске струке.
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3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
Број:01-022-9/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:18.2.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
9.
На основу члана 72. став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези
са чланом 207. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник
Републике Српске“, број: 13/02), разматрајући
захтјев Бајректаревић Месуда из Приједора,
Скупштина општине Приједор на XIV
сједници одржаној дана 18.02.2010.године,
доноси
ЗАКЉУЧАК
1. У Рјешењу Скупштине општине
Приједор број: 06-475-45/89 од 18. 04. 1989.
године погрешно је означено презиме тако да
умјесто „Барјактаревић“ треба да стоји
„Бајректаревић“, па се овим наведена грешка
исправља.
Образложење
Приликом израде Рјешења број: 06475-45/89 од 18. 04. 1989. године погрешно је
означено презиме „Барјактаревић“ умјесто
„Бајректаревић“.
Својим
поднеском
од
03.02.2010.године именовани је тражило
исправку те грешке јер му се због те грешке
оспорава остваривање уписа у земљишне
књиге.
Како се у конкретном случају ради о
грешци која је вјероватно настала у писању
рјешења, а из приложеног Извода из матичне
књиге рођених произилази да је именовани
“Бајректаревић“ а не „Барјактаревић“ , то је у
складу са чланом 207. став 1. Закона о општем
управном
поступку
одлучено
као
у
диспозитиву закључка.
Поука о правном лијеку:
Против овог Закључка може се изјавити
посебна жалба Скупштини општине Приједор
у року од 15 дана од дана пријема закључка.
Број: 01-022-6/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 18.02.10.г.Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
****

Број: 1/10

10. АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 02-40-269/10
Датум: 25.02.2010.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана
46. Статута општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор", број: 5/2005),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 18.000,00 КМ ФК „Рудар –
Приједор“ из Приједора ради наставка
такмичења у Премијер лиги БиХ, сезона
2009/2010.
2. Средства из тачке 1. овог Закључка
исплатити из Буџета општине Приједор,
позиција 6143001- Дотација за спортске
клубове по програму, на жиро рачун број:562007-00000145-08, ЈИБ: 4401534030001.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу истог стараће се
Одјељење за финансије и објавиће се у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-30/10
Датум: 27.01.2010.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), Начелник општине Приједор, д о н
о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 20.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“
Приједор
за
суфинансирање
трошкова рада ове медијске куће.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 614300 Учешће у финансирању
јавних медија, на жиро рачун број: 562-00700062639-92, отворен код Развојне банке, ЈИБ:
4400692240009.
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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 општине
Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број : 02-023-1/10.
Датум: 01.02.2010. године
На основу члана 43. став 1. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 101/04, 42/05
и 118/05) и члана 35. Статута општине
Приједор (“Службени гласник општине
Приједор”, број: 5/05), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Правилник о намјени,
условима, критеријумима и начину издавања
гаранција Фондације за развој “Приједор”
I
Даје се сагласност на Правилник о
намјени, условима, критеријумима и начину
издавања гаранција Фондације за развој
“Приједор” број: 05-023-1/10. од 29.12.2009.
године.
II
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а иста ће бити објављена у
“Службеном гласнику општине Приједор”.
Начелник Oпштине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-111- 31/10
Датум: 24.02.2010.године
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи
("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), Начелник општине Приједор,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
узроковоне поплавама на пољопривредним
усјевима
I
Именује се Комисија за процјену штете
узроковане поплавама на пољопривредним
усјевима на подручју општине Приједор, у

Број: 1/10

периоду од 20. до
саставу:

23. 02.2010.године, у

1. Драшко Ђенадија, предсједник,
2. Радован Милосављевић, члан и
3. Ђуро Умићевић, члан.
II
Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да увидом у стање на
пољопривредним усјевима
на подручјима
која су биле захваћена поплавама у периоду од
20.
до 23.02.2010.године, утврди ниво
насталих штета.
III
Обавезује се Комисија да одмах
приступи извршењу датог задатка, те да
извјештај о процјени насталих штета
доставити Начелнику општине Приједор.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, и исто ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
Начелник Oпштине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-125/10
Датум: 02.02.2010.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), Начелник општине Приједор, донои
З А К Љ У Ч А К
I - Средства планирана за активности у
физичкој култури у Буџету опшптине
Приједор за 2010 годину у укупном износу од
396.600,00 КМ распоређују се за :
1. финансирање
спортских
клубова
и
спортских удружења по програму за 2010.
годину у износу од 222.000,00 КМ,
2. средства за школске спортове (МОИ) у
износу од 9.000,00 КМ,
3. средства за љекараске прегледе спортиста у
износу од 9.000,00 КМ,
4. спортске савезе и удружења РВИ у износу
од 13.600,00 КМ,
5. финансирање закупа Спортске дворане
„Младост“у износу од 40.000,00 КМ,
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6. ревијалне општинске и републичке
манифестације у износу од 36.000,00 КМ,
7. финансирање врхунских спортова у износу
од 7.000,00 КМ,
8. средства спортске резерве у износу од
40.000,00 КМ,
9. средства за одржавање спортских терена у
износу од 20.000,00 КМ.
II - За реализацију овог Закључка задужује се
Одјељење за финансије и Одјељење за
друштвене дјелантости.
III - Овај Закључак ступа на снагу доном
доношења, а примјењиваће се у току 2010.
године и исти ће бити објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***

Члан 4.
У члану 31. тачка 2.14. (кућни мајстор – домар)
под школска спрема иза“ ССС“ бришу се
ријечи „ грађевинска или електро школа“ а
додају или „ВКВ“, а под степен иза римског
„IV“ додаје се ријеч „или“ римско „V“.
Члан 5.
У члану 31.тачка 2.12. иза ријечи „портир“
додаје се цртица( –) и ријеч „рецепционар“
Члан 6.
У члану 35. тачка 2. (комунални полицајац)
под школска спрема мјења се „ВСС или ВШС
правног,
економског,
саобраћајног,
грађевинског смјера или смјера заштите на
раду“ у ВСС или ВШС друштвеног или
техничког смјера“
Члан 7.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.

Број: 02-022-1/09
Дана, 20.01.2010.године
На основу члана 43. став 1. алинеја 8.Закона
о локалној самоуправи („ Службени гласник
РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са
чланом 36. Статута опшптине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“ број
5/05) Начелник општине Приједор д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ
СЛУЖБЕ
Члан 1.
У члану 25. тачка 2.3. ( самостални стручни
сарадник за науку и културу) под број
извршилаца – број „1“ мјења се у број „2“
Члан 2.
У члану 30. тачка 1.3. ( стручни сарадник за
административно техничке послове) под број
извршилаца – број“4“ мјења се у број „3“
Члан 3.
У члану 31.тачка 2.10. (возач) под школска
спрема мјењају се ријечи „ машинска школа и
возач „Б“ категорије“ у ријечи „ ССС или ВКВ
и положен испит „Б“ категорије, а под степен
иза римског „IV“ додаје се ријеч„или“ римско
„ V“.

Број: 1/10

Начелник Oпштине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-054-2/10
Датум: 28.01.2010.године
На основу члана 43. став 1. алинеја 8.Закона
о локалној самоуправи („ Службени гласник
РС“ број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са
чланом 36. Статута опшптине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“ број
5/05) Начелник општине Приједор д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ВИДЕО НАДЗОРА И ЧУВАЊЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1. Предмет уређења
Члан 1.
Овим правилником уређују се ближи
услови за спровођење видео надзора и чувања
документације.
2. Видео надзор
Члан 2.
Службеник задужен за руковање и
управљањем видео надзором, у даљем тексту
(службеник) је дужан да обезбједи непрекидан
видео надзор са снимањем одређених локација
у згради општине Приједор.
Увид у податке са којима располаже
службеник може извршити само Начелник
општине или лице које он писмено овласти.
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Увид у податке од стране лица које
није овлаштено за преглед материјала повлачи
дисциплинску
одговорност
службеника
задуженог за управљање и руковање видео
надзором.
Непрекидан видео надзор у згради
Општине обухвата:
1) Улаз у Општину – камере снимају
унутрашњи простор око улаза у
Општину,
2) Рецепције- простор рецепције снима се
са једном камером,
3) Први спрат – хол испред улаза у
Кабинет начелника поставља се
најмање по једна камера, камера мора
бити постављена тако да снима
простор доласка из правца степеништа
и ходника у хол испред Кабинета.
Члан 3.
Службеник је дужан да обезбједи
непрекидно видео снимање и у случају
потребе, да омогући прегледање снимљеног
материјала.
Службеник је дужан да обезбједи
документацију која недвосмислено повезује
број камера са објектом који се снима.
Члан 4.
Све камере и монитори за видео надзор
у згради општине морају на снимцима
обезбједити податке о датуму, времену
снимања и броју камере.
3. Чување и архивирање
документације

снимљене
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Документација
о
непрекидном
снимању представља интерну документацију
службеника и на крају мјесеца доставља се
начелницима одјељења и служби за њихове
раднике и служиће као један од критерија за
оцјену радника.
Службеник је дужан да у случају
контроле достави документацију Начелнику,
или лицу које он одреди за период из става 1.
овог члана.
Члан 6.
Снимљену документацију лице је
дужно да чува у посебно одређеној просторији
(контролна просторија) која је опремљена
системом закључавања просторије.
Службеник је дужан да води посебну
евиденцију о лицима које је Начелник
овластио за руковање документацијом, као и о
уласку и изласку овлаштених лица из
контролне просторије.
Члан 7.
Уређај за дигитално снимање мора
имати заштиту која онемогућава измјену
снимка и мора обезбједити могућност провјере
аутентичности свих снимака.
Уколико се видео сигнали снимају на
видео касете, потребно је осигурати да се једна
касета не преснимава више од седам пута.
Свака касета се означава са датумом и
временом почетка и краја снимања, као и
редним бројем снимања на тој касети (од 1-7),
с тим што се претходни број снимања
прецртава.
Члан 8.
О сваком квару на техничким
средствима за видео надзор лице је дужно
обавијестити Начелника општине.
4. Завршна одредба

Члан 5.
Службеник је дужан да документацију
о непрекидном снимању чува тридесет дана,
од дана снимања, а по налогу Начелника и
дуже.

Члан 9.
Овај Правилник ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Начелник Oпштине
Марко Павић,с.р.
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САДРЖАЈ
Број акта
Страна
1. Програм рада Скупштине општине Приједор за 2010.годину
1
2. Одлука о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње
6
локалних путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Приједор
за 2010.годину
3. Одлука о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта у Индустријској
14
зони „Целпак" у Приједору, под посебним условима, ради изградње пословних
објеката
4. Одлука о избору приоритетне области за финансирање пројеката удружења и
17
фондација у 2010.години
5. Одлука о давању гаранције за Центар за социјални рад за кредитно задужење
17
код Raiffesen банке Сарајево
6. Одлука о сталној мјесечној накнади ОИК Приједор
18
7. Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе /Бурић Алма/
18
8. Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе /Ступар Рајко/
19
9. Закључак о исправци грешке
20
10. Акти начелника општине
20
- Одлука о одобравању средстава ФК „Рудар-Приједор“
- Одлука о одобравању средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
- Одлука о давању сагласности на Правилник о намјени, условима, критеријумима и
начину издавања гаранције Фондацији за развој „Приједор“
- Рјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама на
пољопривредним усјевима
- Закључак о планираним средствима за активности у физичкој култури
- Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе Приједор
- Правилник о ближим условима за спровођење видео надзора и чување документације
ради објављивања у „Службеном гласнику општине Приједор“.

-О"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба
Скупштине општине и начелника општине.
На основу члана 176. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
9/09), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ,
дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125.
Web adresa: www.opstinaprijedor.org.

