ГПДИНА XXII
ШЕТВРТАК 14.03.2013.

БРПЈ
3
16.

15.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи
(“Службени гласник Републике
Српске”, брпј: 101/04, 42/05, 118/05) и шлана 18.
Статута града Приједпра (“Службени гласник
града Приједпра”, брпј: 2/13) те шлана 140.
Ппслпвника
Скупщтине
града
Приједпра
(“Службени гласник града Приједпра”, брпј:
2/13), накпн разматраоа Извјещтај п раду
Градпнашелника и Административне службе
града Приједпра за 2012. гпдину, Скупщтина
града Приједпра је на IV сједници пдржанпј
дана 13.03.2013.гпдине дпнијела :
ПДЛУКУ
п усвајаоу Извјещтајa п раду Градпнашелника и
Административне службе града Приједпра за
2012. гпдину
I
Усваја се Извјещтај п раду Градпнашелника и
Административне службе града Приједпра за
2012. гпдину.
II
Пва Oдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.
Брпј :01-022-14/13
Приједпр,
Датум : 13.03.2013.гпд.

Wеb adresa
www.prijedorgrad.org

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са
шланпм 18. став 1. алинеја 2. Статута Града
Приједпра - прешищћени текст („Службени
гласник Града Приједпра“, брпј: 2/13, ),
Скупщтина Града Приједпра на IV сједници
пдржанпј 13.03.2013. гпдине, дпнијела је:

П Д Л У К У
п усвајаоу гпдищоег плана пдржаваоа защтите,
рекпнструкције и изградое лпкалних путева,
некатегприсаних путева и улица на ппдрушју
Града Приједпра за 2013.гпдину
Шлан 1.
Усваја се гпдищои план пдржаваоа
защтите, рекпнструкције и изградое лпкалних
путева, некатегприсаних путева и улица на
ппдрушју града Приједпра за 2013.гпдину.
Шлан 2.
Гпдищои план из предхпднпг шлана је
саставни дип пве Пдлуке.
Шлан 3.
За реализацију пве Пдлуке задужује се
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве.
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Шлан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а пбјавиће се у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Брпј:01-022-19/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

17.

Брпј: 3/13

18.
На
пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник града Приједпра ", брпј: 2/13) и шлана
145. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“, брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј дана
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:
ЗАКЉУШАК

На
пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра- прешищћен текст ("Службени гласник
града Приједпра" , брпј: 2/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине града
Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“ брпј: 2/13), разматрајући Приједлпг
гпдищоег
плана
пдржаваоа,
защтите,
рекпнструкције и изградое лпкалних путева,
некатегприсаних путева и улица на ппдрушју
града Приједпра за 2013. гпдину, Скупщтина
града Приједпра је на IV сједници пдржанпј дана
13.03.2013.гпдине, дпнијела:
ЗАКЉУШАК
1. Имајући у виду велики брпј амандмана
улпжених на Приједлпг гпдищоег плана
пдржаваоа, защтите, рекпнструкције и
изградое
лпкалних
путева,
некатегприсаних путева и улица на
ппдрушју града Приједпра за 2013. гпдину
кап и тп да је већина пправдана, задужује
се Пдјељеое за стамбенп кпмуналне
ппслпве да исте прими к' знаоу, те да их
у нареднпм перипду у складу са
финансијским мпгућнпстима реализује
пп припритетима,
мимп утврђенпг
плана.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у “Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01- 022-18/13
Приједпр,
Датум: 13.03.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

1. Скупщтина града Приједпра ппкреће
иницијативу за измјену и дппуну Пдлуке
п лпкалним путевима, некатегприсаним
путевима и улицама у насељима.
2. Задужује се Пдјељеое за стамбенп
кпмуналне ппслпве да у нареднпм
перипду утврди приједлпг измјена и
дппуна гпре наведене Пдлуке и упути
Скупщтини града на разматраое и
усвајаое.
3. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01-022-17/13
Приједпр,
Датум: 13.03.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.
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ГПДИЩОИ ПЛАН
пдржаваоа, защтите, рекпнструкције и изградое лпкалних путева, некатегприсаних путева и улица
на ппдрушју града Приједпра за 2013. гпдину
1.

УВПДНЕ НАППМЕНЕ

Гпдищои план пдржаваоа, защтите, рекпнструкције и изградое лпкалних путева, некатегприсаних
путева и улица на ппдрушју града Приједпра дпнпси се на пснпву шлана 18. став 2. Закпна п јавним
путевима – прешищћени текст („Службени гласник РС“, брпј: 16/10).
Мрежу лпкалних путева, некатегприсаних путева пд интереса за Град и улица у насељима на ппдрушју
града Приједпра шине путни правци утврђени Пдлукпм п лпкалним путевима, некатегприсаним
путевима и улицама у насељима ("Службени гласник Ппщтине Приједпр", брпј: 09/07) – у даљем
тексту Пдлука.
1.1.

Лпкални путеви

За лпкалне путеве утврђени су следећи путни правци:

1.
2.
3.
4.

Брпј
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
Тукпви (б. пумпа) - Вплар - Радпмирпвац
Дпоа Љубија - Миска Глава - Агићи
Редак - Гпроа Равска – Марини
Кпзарац (М-4) – Трнпппље (ж. станица)
Приједпр - Буснпви - Кпндићи - Радин Гај (Р405)
Петрпвп - Миљакпвци - Ракелићи - Т. Бунар
Т. Бунар - Марићка - Криваја – Г.Марићка
Пмарска – Нищевићи
Урије - Ранш - Јапунча - Малп Паланшищте
Стевића Мпст - Д. Гаревци - Трнпппље - П.
Гај – Пмарска
В. Паланшищте - Банпвићи
Прлпвци – Кпзаруща – Кпзарац – Камишани –
Лампвита – Бистрица
Брезишани – Јутрпгпщта
Јелпвац – Патрија - Мљешаница
Кнежевићи – Пејићи
Јакуппвићи (М-4) – Кевљани (Л10)
Тринаеста – Шејреци – Брезишани (М-4)
Пети Неплан (М-4) – Лампвита – Лисина
Буснпви – Средоа Марићка
Пмарска (Р-405а) – Марићка (Л07-05)
Пмарска (Л08) – Средоа Пмарска –
Бистрица (М-4)
УКУПНП
ИНДЕX

Врста кплпвпза
асфалт
макадам
7,4
9,8
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 %
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Некатегприсани путеви пд значаја за град Приједпр

За некатегприсане путеве пд знашаја за град Приједпр утврђени су следећи путни правци:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Брпј
пута
Н01
Н02
Н03
Н04
Н05
Н06
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

РБ

ПУТНИ ПРАВАЦ
Каванищте – Бпжићи – Сптпнице
Брезишани – Марини
Вплар – Цикпте – мпст
Трзна – Цикпте
Кпншари – Буцале
Хамбарине – Ризванпвићи – Бищћани
Редак (Р406) – Брищевп
Расавци – Гпрои Расавци – Брищевп
Г. Пухарска – Ц. Дплина – Букпва Кпса
Жегер – Шаракпвп – Брђани – Ппљски пут
Ппљски пут (М-15) – Зецпви
Дпо Драгптиоа – Гпроа Драгптиоа – дпм –
Миљущи
Дпои Гаревци – Мпнтер – Прлпвци (М-4)
Петрпв Гај – Средоа Марићка
Пбилазница – Гаћани – Пејићи – Успрци
Јутрпгпщта – Јелпвац (М-15)
Врбица – Бабићи – Бакали
Житппрпмет – Дпои Гаревци
Љескаре – Калајевп
Щуркпвац – Слика
Хамбарине – Шаракпвп
Пащинац – В. Паланшищте – Букпва Кпса
Кпзаруща – Јаруге
Средоа Лампвита (М-4) – Пмарска
Д. Петрпв Гај – Г. Петрпв Гај – Камишани
Жути пут – Миљакпвци (Л06-05)
Гпроа Марићка – Градина (црква)
Санишани – Ракелићи (црква)
Љубија - Раљащ
Шејреци - Крпељевп
Д. Лампвита – Екпнпмија – С. Лампвита
Миска Глава (дпм) – Ђурићи – Гпроа Равска
(Л03-406)
Нищевићи (Л08) – Средићи (грпбље) –
Пискавица
Југпвци – Шемерница
Средоа Пмарска (Јпкићи) – Грахпвци –
Бистрица (М-4)
Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12)
УКУПНП
ИНДЕX

Врста кплпвпза
асфалт
макадам
0,1
4,0
0,6
7,7
4,2
4,0
1,2
2,8
3,6
4,5
2,7
4,9
1,9
2,1
1,4
4,3
2,1
0,5

Укупна дужина
(км)
4,1
8,3
4,2
4,0
4,0
3,6
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
1,8
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
3,0
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 %
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Улице у Приједпру, насељима Пмарска, Кпзарац, Дпоа Љубија и Љубија

Примарну улишну мрежу у Приједпру, ппред улица Славка Рпдића, Кпзарске, Петра Петрпвића
Оегпща, Краља Александра, Раднишке, Српских Великана, Впјвпде Степе Степанпвића, шине и
следеће улице:






Светпсавска, Никпле Пащића, Академика Јпвана Ращкпвића
Краља Петра И Пслпбпдипца, Мухарема Суљанпвића, Рахима Бајрампвића
Алеја Кпзарскпг Пдреда, Илије Бурсаћа, Руднишка, Бране Прпкппића, 25. маја
Пмладински пут, Милана Врхпвца, ИИ Крајищке бригаде
Псмана Чафића, Матије Гупца

Секундарну улишну мрежу у Приједпру шине пстале улице кпје се прикљушују на примарну улишну
мрежу, а кпје служе за ппвезиваое ппјединих урбаних градских насеља са примарнпм улишнпм
мрежпм и псталим насељима.
Приступне сапбраћајнице су ппврщине на кпјима се пдвија сапбраћај пп ма кпм пснпву
(сапбраћајнице пкп зграда и псталих пбјеката, прилази паркинзима и сл.) и кпје се прикљушују на
примарну или секундарну улишну мрежу.
Примарну улишну мрежу у насељу Пмарска шине следеће улице:


Руднишка, Светпсавска, Впјвпде Синђелића, Академика Ј. Ращкпвића, Никпле Пащића

Примарну улишну мрежу у насељу Кпзарац шине следеће улице:


Младена Стпјанпвића, Пмладинска, Партизанска, Раде Кпндића

Примарну улишну мрежу у насељима Дпоа Љубија и Љубија шине следеће улица:


1.4.

Абдулаха Курузпвића, Драге Лукића, Тпне Перића

Сапбраћајнице у нпвим насељима

Примарне сапбраћајнице у нпвим насељима су:
a) Насеље „Аерпдрпм I и II“
 Расадник (М-15) – Руднишкп насеље – Руди Шајевца – Кпзарска ......................... Л = 600 м
b) Насеље Јаоића пумпа
 Гпрои Прлпвци (М-4) – Враоещи – Дпои Прлпвци (Л-10) ............................... Л = 1500 м
c) Насеље „Тппплик“
 Стевића мпст – Тппплик – Пруга – Житппрпмет .................................................. Л =1800 м
d) Насеља „Врбице“ и „Нпва Прлпваша“
 МИП – Мпст – Н. Прлпваша – Кпје Медића – Врбице – Житппрпмет (Л-10) .... Л = 2600 м
e) Насеље „Расавци“
 Некатегприсани пут за Гпрое Расавце – Избјеглишкп насеље .............................. Л = 700 м
f) Насеље „Стари Впћоак“
 Гпрои Прлпвци (М-4) – Стари Впћоак – Бпжићи ............................................... Л = 3000 м
g) Насеље „Главица“
 Великп Паланшищте (М-15) – Стпшна пијаца – Главица I – Главица II ............... Л = 500 м
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h) Насеље „Каванищте“
 Каванищте – Малп Паланшищте (Л-09) ................................................................. Л = 1300 м
2.

ПЛАН ПДРЖАВАОА, ЗАШТИТЕ, РЕКПНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДОЕ ЛПКАЛНИХ ПУТЕВА,
НЕКАТЕГПРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА

План пдржаваоа, защтите, рекпнструкције и изградое путева и улица има за циљ да пмпгући сигурну
и несметану сапбраћајну кпмуникацију за све грађане. Схпднп шлану 11. став 1. ЗППБС-а на путевима
у БиХ, путеви кап пснпв на кпјем се пдвија сапбраћај мпрају се ппремати и пдржавати такп да
пдгпварају свпјпј намјени и захтјевима безбједнпсти сапбраћаја.
2.1.

Планирана средства

Бучетпм града Приједпра за 2013. гпдину планирана су средства за редпвнп пдржаваое, зимскп
пдржаваое, рекпнструкцију, изградоу и защтиту лпкалних путева, некатегприсаних путева пд знашаја
за град Приједпр, улица кап и улица у нпвим насељима у укупнпм изнпсу пд 1.550.000,00 КМ, а иста
се пднпсе на:



средства пд наканада предвиђених Пдлукпм п лпкалним путевима, некатегприсаним јавним
путевима и улицама у насељима,
средства пд индиректнпг пппрезиваоа,

2.2. План расхпда
2.3.
Средства планирана за редпвнп пдржаваое и защтиту лпкалних путева, некатегприсаних путева пд
знашаја за град Приједпр и улица у насељима биће расппређена какп слиједи:

1. редпвнп пдржаваое путева са асфалтним кплпвпзним застпрпм .................... 210.000,00 КМ
2. редпвнп пдржаваое путева са макадамским кплпвпзним застпрпм ................ 530.000,00 КМ
3. пдржаваое путних пбјеката .................................................................................. 50.000,00 КМ
4. Защтита путева и хитне интервенције ................................................................ 210.000,00 КМ
5. зимскп пдржаваое путева и улица ...................................................................... 300.000,00 КМ
6. рекпнструкција путева и улица ............................................................................. 50.000,00 КМ
7. изградоа путева и улица ...................................................................................... 200.000,00 КМ

УКУПАН РАСХПД: ............................................................................................ 1.550.000,00 КМ
2.4.

Редпвнп пдржаваое

Редпвнп пдржаваое мреже јавних путева и пбјеката ппдразумјева скуп планираних активнпсти
кпјима се пбезбјеђује несметан и безбједан сапбраћај без пбзира на временске услпве, и кпјима се
шува упптребна вриједнпст пута.
Редпвнп пдржаваое путева и улица се пбавља у кпнтинуитету тпкпм шитаве гпдине. Иакп је ппдрушје
града Приједпра јединственп, збпг слпженпсти ппсла, разлишитпсти услпва на терену и пгранишених
финансијских средстава путни правци су ппдјељени на путне правце 1, 2. и 3. припритета.
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Припритети се пдређују на пснпву категприје пута утврђене Пдлукпм, интензитета сапбраћаја,
пдвијаоа аутпбуских линија (градских и приградских), знашаја пута за мјесну заједницу, дпсадащоих
улагаоа у пдржаваое, знашаја путнпг правца у смислу ствараоа нпвих функципналних путних веза са
лпкалним, регипналним и магистралним путевима, кап и између мјесних заједница.
Збпг специфишнпсти радпва редпвнп пдржаваое се дијели на редпвнп пдржаваое путева са
асфалтним кплпвпзним застпрпм и редпвнп пдржаваое путева са макадамским кплпвпзним
застпрпм.
2.4.1. Редпвнп пдржаваое путева са асфалтним кплпвпзним застпрпм
Редпвнп пдржаваое путева са асфалтним кплпвпзним застпрпм ппдразумјева радпве на крпаоу
ударних рупа и пресвлашенје краћих дипница путева и улица кпје су у знашајнпј мјери пщтећене да
крпаое нема смисла. Планирана средства у изнпсу пд 210.000,00 КМ биће утрпщена у складу са
нареднпм табелпм.
РБ

1.

2.

3.

Припритет и лпкација
1. припритет – примарна улишна
мрежа у градскпм ппдрушју
2. припритет - лпкални путеви и
насеља Пмарска, Кпзарац, Дпоа
Љубија и Љубија
3. припритет - некатегприсани путеви
и секундарна улишна мрежа у
градскпм ппдрушју

Вријеме извпђеоа радпва

Изнпс средстава

март – крпаое хладнпм маспм
50.000,00 КМ
април - нпвембар
март – крпаое хладнпм маспм
110.000,00 КМ
мај - нпвембар

јун - септембар

50.000,00 КМ

Пщтећеоа асфалтне кплпвпзне кпнструкције није мпгуће предвидјети, а прије свега настанак
пщтећеоа зависи пд температура у зимскпм перипду, кплишине падавина, сапбраћајнпг пптерећеоа
и других фактпра. Схпднп тпме, планирани изнпс средстава није мпгуће разрадити пп ппјединим
путним правцима. Планирана средства ће бити расппређена на пснпву извјещтаја надлежних пргана
(надзпрнпг пргана, пплиције и сапбраћајне инспекције) те сталнпг праћеоа стаоа на терену.

2.4.2. Редпвнп пдржаваое путева са макадамским кплпвпзним застпрпм
Редпвнп пдржаваое путева са макадамским кплпвпзним застпрпм ппдразумјева радпве на санацији
(насипаоу) и прпфилисаоу трасе путева и улица. Какп се гпдищое пдржава прекп 350 км путева и
улица са макадамским кплпвпзним застпрпм пвп путни правци су ппдјељени на путне правце 1, 2. и
3. припритета.
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Планирана средства у укупнпм изнпсу пд 530.000,00 КМ биће утрпщена у складу са нареднпм
табелпм.
РБ

Припритет и лпкација

Вријеме извпђеоа радпва

Изнпс средстава

1.

1. припритет – лпкални путеви и путеви
пп кпјима се пдвија аутпбуски сапбраћај
(некатегприсани путеви и путеви у
избјеглишким насељима)

март/април и септембар

160.000,00 КМ

2.

2. припритет – пстали некатегприсани
путеви пд знашаја за град и пстали
путеви у избјеглишким насељима

мај/јун

120.000,00 КМ

јул/август

250.000,00 КМ

3. припритет - некатегприсани путеви
према плану мјесних заједница *
3.

У пквиру 3. припритета изврщиће се
редпвнп пдржаваое путнпг правца
Криваја – Бпжишићи и улице
Ивана Цанкара у Пухарскпј

*савјету МЗ ће бити на распплагаоу пдређен изнпс средстава, у прпсјеку 280 м3 насипнпг материјала
и 10 сати рада грејдера за прпфилисаое (вриједнпст пкп 5.000 КМ), кпји ће савјети расппредити на
пснпву плана насипаоа за 2013. гпдину, усаглащенпг са Пдјељеоем за стамбенп кпмуналне ппслпве
и кпјем су дужни дпставити извјещтај п изврщеоу плана.
2.4.3. Пдржаваое путних пбјеката
Пдржаваое путних пбјеката ппдразумјева ппправке пплпмљених цијеви и крила на прппустима,
маое ппправке на мпстпвима (защтита стубпва, пграда и сл.), уређеое аутпбуских стајалищта,
замјену пщтећених дијелпва защтитне пграде, санацију пщтећеоа на пптппрним зидпвима и слишне
ппслпве.
За пве намјене планирана су средства у изнпсу пд 50.000,00 КМ и иста ће бити расппређивана на
бази указаних пптреба, пднпснп пправданих захтјева.
2.4.4. Защтита путева и хитне интервенције
Защтита путева ппдразумјева радпве кпјима се спрешавају пщтећеоа трупа пута, пщтећеоа путних
пбјеката, грађевинских пбјеката и ппреме јавнпг пута, а такпђе и знатнп плакщава и ппјефтиоује
зимскп пдржаваое путева и улица. Защтита путева пбухвата искппе путних канала, уградоу прппуста
и изградоу маоих мпстпва, шищћеое кприта пптпка и рјешица узвпднп и низвпднп у циљу
спрешаваоа защтппаваоа прппуста и мпстпва, санацију банкина, санацију пдрпна и клизищта,
изградоу пптппрних зидпва, уређеое путнпг ппјаса и сјешу растиоа ппред кплпвпза и тд.
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Хитне интервенције ппдразумјевају радпве кпји мпгу бити пптребни услед непредвидивих дпгађаја
на путу или у путнпм ппјасу, а пднпсе се на санацију клизищта или пдрпна, ппправке путева накпн
ппплава, усппстављаое сапбраћаја накпн елементарних неппгпда и тд.
У циљу защтите путева и улица и пмпгућаваоа несметанпг и безбједнпг пдвијаоа сапбраћаја на
истим, за гпре пписане радпве планирана су средства у укупнпм изнпсу пд 210.000,00 КМ.
У пквиру гпре наведенпг изнпса, за радпве на уређеоу путнпг ппјаса и искппу путних канала планира
се утрпщити пкп 120.000,00 КМ, а у складу са нареднпм табелпм.

РБ

Припритет и лпкација

Вријеме извпђеоа
радпва

Изнпс средстава

јун

40.000,00 КМ

јул

30.000,00 КМ

пктпбар

30.000,00 КМ

нпвембар

20.000,00 КМ

1. припритет: лпкални пут Л12
1.
(Прлпвци – Кпзарац – Лампвита – Бистрица)
2. припритет: лпкални пут Л10
2.
(Стевића Мпст – Трнпппље – П. Гај – Пмарска)
3. припритет: лпкални пут Л05
3.
(Приједпр – Буснпви – Радин Гај)
4. припритет: лпкални пут Л17-4
4.
(Тринаеста – Шејреци – Брезишани)

Средства у изнпсу пд 40.000,00 КМ биће утрпщена за уградоу прппуста и изградоу маоих мпстпва,
шищћеое кприта пптпка и рјешица узвпднп и низвпднп у циљу спрешаваоа защтппаваоа прппуста и
мпстпва, санацију банкина, санацију пдрпна и клизищта, изградоу пптппрних зидпва, сјешу растиоа
ппред кплпвпза и тд, а на пснпву праћеоа стаоа на терену и указаних пптреба.
За хитне интервенције планирана су средства у изнпсу пд 50.000,00 КМ.
2.5.

Зимскп пдржаваое путева и улица

За зимскп пдржаваое лпкалних путева, некатегприсаних путева и улица у насељима предвиђен је
изнпс пд 300.000,00 КМ. Пвај изнпс се пднпси на перипд пд 01.01.2013. гпдине дп 15.03.2013. гпдине
и на перипд 15.11.2013. гпдине дп 31.12.2013. гпдине.
Зимскп пдржаваое путева и улица утврђује се Планпм зимске службе за 2012/2013 и 2013/2014
гпдину у кпм су детаљнп пдређени путни правци и припритети приликпм шищћеоа снијега и
спрешаваоа ппледице.
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2.6. Рекпнструкција путева и улица
Средства за рекпнструкцију путева и улица у изнпсу пд 50.000,00 КМ ппдразумјевају пресвлашеое
(замјену асфалтне ппврщине, кад се пщтећеоа на мпгу санирати санацијпм ударних рупа) улица,
трптпара, щкплских двприщта и двприщта стамбених зграда, паркиралищта и прилазних путева.
Средства у изнпсу пд 50.000,00 КМ биће расппређена на пресвлашеое улица, трптпара, щкплских
двприщта и двприщта стамбених зграда, паркиралищта и прилазних путева, а у складу са
припритетима кпје ће Градпнашелнику предлпжити Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве на
бази кпнтинуиранпг праћеоа стаоа пвих ппврщина и указаних пптреба.
Прилпг 5. План улица за рекпнструкцију и изградоу
РБ

Назив пута или улице

Врста ппсла

Ппис радпва

1

улица Милана Врхпвца

рекпнструкција

Рекпнструкција дијела улице

2

Гпртанпва улица

рекпнструкција

Пресвлашеое улице ппред старе
куглане

3

Руднишка улица

рекпнструкција

Предвлашеое дијела улице ппред
Житппрпмета

4

улица Мухарема
Суљанпвића

рекпнструкција трптпара

рекпнструкција трптпара у зпни
Ферума и чамије

5

Руднишка улица

изградоа трптпара

Изградоа трптпара ппред
Житппрпмета

6

улица Вука Карачића

рекпнструкција трптпара

Рекпнструкција трптпара кпји је
пщтећен кпрјеоем стабала

7

Милпща Пбренпвића

рекпнструкција трптпара

Рекпнструкција трптпара пд хптела
Балкан дп Ппщте

2.7.

Изградоа путева и улица

Средства за изградоу путева и улица у изнпсу пд 200.000,00 КМ ппдразумјевају изградоу
(асфалтираое) улица, трптпара, паркиралищта, прилазних путева и изградоу пратеће
инфраструктуре.
Средства у изнпсу пд 200.000,00 КМ биће расппређена на асфалтираое улица, трптпара,
паркиралищта, прилазних путева и изградоу пратеће инфраструктуре, а у складу са припритетима
кпје ће Градпнашелнику предлпжити Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве на бази
кпнтинуиранпг праћеоа стаоа пвих ппврщина и указаних пптреба.
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве ће, у сарадои са Градпнашелникпм, а на пснпву
дпстављених прпграма савјета МЗ, предлпжити припритете за пву ставку. У припритете за изградоу
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ће бити уврщтен путни правац Буснпви – Средоа Марићка (засепци Живанићи и Гавранпвићи) и
улица између Бпрашких зграда и пруге у насељу Пећани.
Мјесне заједнице у кпјима ће се врщити асфалтираое путева, путни правци, кап и кплишине радпва
биће детаљнп дефинисане у дпгпвпру са савјетима мјесних заједница. Приликпм утврђиваоа
припритета узеће се у пбзир Закљушак Скупщтине ппщтине Приједпр брпј: 01-34-127/05 пд
07.10.2005. гпдине гдје се припритет у асфалтираоу даје путевима и улицама гдје су финансијска
улагаоа пд стране мјеснпг станпвнищтва већа пд 60%.
3.

СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРПГРАМА

Стратещки циљеви гпдищоег плана пдржаваоа, защтите, рекпнструкције и изградое лпкалних
путева, некатегприсаних путева и улица на ппдрушју града Приједпра су:





4.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

квалитетнп пдржаваое свих улица, лпкалних и некатегприсаних путева,
квалитетније пдржаваое трптпара и других јавних асфалтних ппврщина у граду,
ппбпљщанп пдржаваое лпкалних путева са аспекта прпщиреоа путнпг ппјаса и рјещаваоа
прпблема пдвпдое ппврщинских впда,
безбједније пдвијаое аутпбускпг сапбраћаја крпз изградоу и пдржаваое аутпбуских
стајалищта.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАОА
У слушају да се планирана средства не пстваре (план прихпда) у планиранпм изнпсу
прпппрципналнп ће се врщити смаоеое радпва пп свим ставкама стим да мрежа лпкалних
путева има припритет.
Планирана средства пп ставкама се мпгу прерасппређивати на пснпву пправданпг
пбразлпжеоа пднпснп указаних пптреба. П прерасппдјели средстава пдлушит ће Градпнашелник
или ће за истп пвластити Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве.
Акп пп реализацији пвпг прпграма препстане средстава иста ће бити прерасппређена на
Прпграм рекпнструкције и изградое путева. П прерасппдјели средстава пдлушит ће
Градпнашелник.
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве задужити за разрађиваое расппдјеле ппјединих
ставки пп путним релацијама, пднпснп пп путевима (улицама) ппјединашнп на пснпву
кпнтинуиранпг надзпра истих.
Надзпрни пргани су у пбавези врщити праћеое изврщеоа ппјединих ставки расхпда у
финансијскпм смислу и Пдјељеоу за стамбенп кпмуналне ппслпве дпстављати мјесешне
извјещтаје.
Акп у тпку 2013. гпдине дпђе дп прекатегризације пдређених путних праваца пдржаваое
истих врщиће се у складу са нпвпм категпријпм.
Кпнтинуалнп врщити кпнтакте са институцијама (Влада РС, Министвп сапбраћаја и веза РС, ЈП
„Путеви РС“, Трезпр РС) у смислу пствареоа припадајућих средстава.
Спрпвпдити Пдлуку п лпкалним путевима, некатегприсаним јавним путевима и улицама у
насељима у смислу наплате предвиђених накнада, а кпје су пснпв за реализацију пвпг Прпграма.
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19.
Шлан 2.
Усвпјени текст Прпграма саставни је дип
пве Пдлуке.
Шлан 3.
П прпвпђеоу пве Пдлуке стараће се
Административна служба града Приједпра,
Пдјељеое за прпстпрнп уређеое и Пдјељеое
за стамбенп кпмуналне ппслпве.

На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ( „ Службени гласник Републике
Српске„ брoj: 101/04, 42/05 и 118/05), и шлана
18. Статута града Приједпра - прешищћен текст
(Службени гласник града Приједпра“ брпј:
2/13), а у складу са Закпнпм п грађевинскпм
земљищту Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске„ брпј: 112/06 ), те
шлана 52. Пдлуке п грађевинскпм земљищту
(„Службени гласник Ппщтине Приједпр„ брпј:
11/07,10/11 ), Скупщтина града Приједпра, на
IV сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:

Шлан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг ( 8 )
дана пп пбјављиваоу у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

ПДЛУКУ
п Прпграму уређеоа грађевинскпг
земљищта за 2013. гпдину
Брпј:01-022-20/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум: 13.03.2013.гпд. Сеад Јакуппвић, с.р.

Шлан 1.
Дпнпси
се
Прпграм
уређеоа
грађевинскпг земљищта за ппдрушје града
Приједпрa за 2013. гпдину ( у даљем тексту:
Прпграм )

ПРПГРАМ
УРЕЂЕОА ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИЩТА ЗА 2013. ГПДИНУ
Увпд
Прпграм уређеоа грађевинскпг земљищта дпнпси се у складу са Закпна п грађевинскпм
земљищту Републике Српске( „ Службени гласник Републике Српске „бр. 112/06 ), Закпнпм п
уређеоу прпстпра и грађеоу ("Службени гласник Републике Српске",бр.55/10), и Пдлукпм п
грађевинскпм земљищту („ Службени гласник Ппщтине Приједпр „ бр. 11/07 , 10/11).
Гпдищои Прпграм уређеоа грађевинскпг земљищта дпнпси се за цјелпкупнп грађевинскп
земљищте, кпје на дан дпнпщеоа Прпграма има статус градскпг грађевинскпг земљищта, кап и за
псталп грађевинскп земљищте на ппдрушју ппщтине Приједпр, а у складу са дугпрпшним и
средопрпшним прпгрампм изградое и уређеоа прпстпра у складу са дпкументима прпстпрнпг
уређеоа.
Уређеое грађевинскпг земљищта пбухвата радпве на:
1. Припремаоу земљищта за грађеое и
2. Ппремаоу земљищта инфраструктурним пбјектима, уређајима и инсталацијама за
индивидуалнп и за заједнишкп кприщтеое.


Радпви припремаоа земљищта за грађеое пбјеката пбухватају:
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израда гепдетскиг ппдлпга,
гептехнишка и друга испитиваоа земљищта ради утврђиваоа шиоеница и пкплнпсти
релевантних за грађеое,
израду пдгпварајућих дпкумената прпстпрнпг уређеоа,
рјещаваое импвинскп – правних пднпса у вези са земљищтем, пбјектима, усјевима,
засадима и сл.,
израду технишке дпкументације за пбјекте, уређаје и инсталације из става 1.,
физишкп уклаоаое пбјеката са ппврщине земљищта или исппд ое, усјева, засада и сл.,
пперативну кппрдинацију ппслпва уређиваоа земљищта,
друге пптребне радпве, псим пних кпји спадају у категприју ппремаоа земљищта.

Радпви ппремаоа земљищта пбухватају изградоу инфраструктурних пбјеката, уређаја и
инсталација:
- изградоа сапбраћајне инфраструктуре,
- изградоа енергетске инфраструктуре,
- изградоа електрпенергетске инфраструктуре,
- изградоа ппщтанске и ТТ инфраструктуре,
- изградоа кпмуналне инфраструктуре пдређене Закпнпм,
- пперативну кппрдинацију .

Закпнпм п грађевинскпм земљищту („Службени гласник РС“ бр:112/06), кпји је ступип на снагу
01.12.2006.гпдине, утврђени су механизми и инструмени финансираоа уређеоа грађевинскпг
земљищта .
Финансираое уређеоа грађевинскпг земљищта пп цитиранпм Закпну пбезбјеђује се из:
а) средстава бучета ппщтина и градпва ,
б) средстава закупнине за земљищте у државнпј свпјини,
в) цијена кпмуналних услуга на бази прпграма,
г) накнаде инвеститпра за уређиваое (и уступаое) земљищта на бази прпграма ,
д) накнаде инвеститпра за прикљушак на мрежу и пбјекат инфраструктуре на бази прпграма ,
ђ) накнаде за привременп кприщћеое земљищта и привремени прикљушак на бази прпграма,
е) накнаде за кприщћеое земљищта и кпмуналних дпбара на бази прпграма,
ж) кпмуналних такси на бази прпграма,
з) средстава бесправних градитеља шији се пбјекти уклапају у прпстпрне и урбане планпве,а
изграђени су дп ступаоа на снагу нпвпг Закпна п грађевинскпм земљищту,
и) из ппреза на увећану (капиталну) вриједнпст,
ј) из ппреза на импвину ,
к) из ппреза на прпмет некретнина,
л) из ппреза на насљеђе и ппклпн,
љ) из кредита дпмаћих и страних банака ,ппсебнп хипптекарних кредита
м) из средстава бучета Републике,сампдппринпса и других средстава.
Бучетпм Града Приједпра за 2013. гпд. („Службени гласник града Приједпра„ брпј: 9/2012, пд
22.12.2012.гпдине), планирана су средства за Прпграм урећеоа грађевинскпг земљищта за 2013. гпд.
у изнпсу пд 852.000,00 КМ , а щтп је за 20% маое у пднпсу на средства планирана у 2012.гпдини .
Предвићена средства у Бучету Града Приједпра за уређеое грађевинскпг земљищта ће се
пстварити пп пснпву накнада за градскп грађевинскп земљищте и тп из :
- накнаде за прпдатп неизграђенп грађевинскп земљищте у државнпј свпјини јавним
надметаоем или неппсреднпм ппгпдбпм
- накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта
- накнаде за прирпдне ппгпднпсти ( једнпкратна рента)
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накнаде за трајнп кприщћеое градскпг грађевинскпг земљищта ( трајна рента), накпн
усппстављаоа евиденције и прпвпђеоа пдлуке за исту .
Средства кпја се пстварују из гпре наведених накнада ( прве три ставке) кпристе се за
трпщкпве уређеоа земљищта и трпщкпве израде прпстпрнп –планске дпкументације у складу са
важећим закпнима.
-

Прпграм уређеоа грађевинскпг земљищта за 2013. гпд. пбухвата :
1. Радпви уређеоа кпји ће се финансирати из Бучета Града Приједпра и тп,
1.1. Израда дпкумената прпстпрнпг уређе и урбанистишке дпкументације у 2013. гпдини ,
1.2. Припремаое земљищта за изградоу инфраструктурних пбјеката, уређаја и инсталација
(рјещаваое импвинскп-правних пднпса, прибављаое тех. дпкументац. и пптребних
дпзвпла за изградоу) ,
1.3. Изградоа и рекпнструкција сапбраћајница и сапбраћајних пбјеката.
2. Радпви уређеоа кпји ће се финансирати из Бучета Града Приједпра уз суфинансираое са
другим субјектима ( средства из Бучета Републике Српске и средстава из других извпра ):
2.1. Изградоа и рекпнструкција градских сапбраћајница,
2.2. Изградоа и рекпнструкција кпмунајлне инфраструктуре,
2.3. Изградоа и рекпнструкција псталих инфраструктурних пбјеката.
Нашин впђеоа , расппређиваоа и усмјераваоа средстава накнада врщиће се у складу са
Пдлукпм п грађевинскпм земљищту и у складу са усвпјеним Прпгрампм уређеое грађевинскпг
земљищта за 2013. гпдину .

1. РАДПВИ УРЕЂЕОА КПЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЧЕТА ППЩТИНЕ
Р.бр.
1.1.

ППИС

изнпс КМ

Израда дпкумената прпстпрнпг уређе и урбанистичке дпкументације у 2012.
гпдини

2012.

1.1.1.

Урбанистички план Приједпра
- ппшетак 2012.гпдина, крај 2013.гпдина
- дип планираних средстава у 2013.гпдини

52.000,00

1.1.2.

Регулаципни план дијелпва насеља Дпоа Пухарска и Урије
I фаза - Секција 1 и Секција 2
- дип планираних средстава у 2013.гпдини

22.000,00

1.1.3

Регулаципни план дијелпва насеља Дпоа Пухарска и Урије
II фаза - Секција 3
- дип планираних средстава у 2013.гпдини

11.000,00

1.1.4

Ревизија Измјене и дппуне Регулаципнпг плана централне зпне
Приједпра са сппменичким кпмплекспм
I фаза - Секција 1
- дип планираних средстава у 2013.гпдини

18.000,00
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Ревизија Измјене и дппуне Регулаципнпг плана централне зпне
Приједпра са сппменичким кпмплекспм
I фаза - Секција 2
- дип планираних средстава у 2013.гпдини
План парцелације зпне уз магистрални пут М-15 Приједпр Кпз.Дубица - Секција 1 СЈЕВЕР
- дип планираних средстава у 2013.гпдини

17.000,00

1.1.7.

План парцелације зпне уз магистрални пут М-4 - ПД-БЛ на
пптезу пд Кпзарске улице дп ппслпвне зпне „Чиркин ппље“Секција 2 ИСТПК
- дип планираних средстава у 2013.гпдини

16.000,00

1.1.8.

Израда Урбанистичкп техничких услпва и стручних
мишљеоа,анализа , друге урбанистичке дпкументације и
идејних прпјеката за пптребе Ппштине Приједпр

10.000,00

1.1.6.

УКУПНП 1.1.

Р.бр.
1.2.

Брпј: 3/13

162.000,00

ППИС
Припремаое земљишта за изградоу инфраструктурних пбјеката, уређаја
и инсталација (рјешаваое импвинскп-правних пднпса, прибављаое тех.
дпкументац. и пптребних дпзвпла за изградоу)
1.2.1.
Надвпжоак на Пећанима са дијелпвима прикључних и
искључних сапбраћајних траса
Фаза припремаоа грађевинскпг земљищта - дип
инвестиције
- фпрмираое грађевинске парцеле
- рјещаваое импвинскп-правних пднпса
- прибављаое пдпбреоа за грађеое

УКУПНП 1.2.

16.000,00

изнпс КМ
2013.

159.200,00

159.200,00
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ППИС
Изградаоа и рекпнструкција сапбраћајница и сапбраћајних пбјеката
1.3.1.

Брпј: 3/13

Изнпс КМ
2013.

Надвпжоак на Пећанима са дијелпвима прикључних и
искључних сапбраћајних траса
Фаза ппремаоа грађевинскпг земљищта
- изградоа дипнице -дип инвестиције
134.300,00

УКУПНП 1.3.

1.1.
1.2.

1.3.

134.300,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Израда дпкумената прпстпрнпг уређеоа и урбанистичке дпкументације
Припремаое земљишта за изградоу инфраструктурних пбјеката, уређаја
и инсталација (рјешаваое импвинскп-правних пднпса, прибављаое тех.
дпкументац. и пптребних дпзвпла за изградоу)
Изградаоа и рекпнструкција сапбраћајница и сапбраћајних
пбјеката

2013.
162.000,00

УКУПНП 1 :

455.500,00

159.200,00

134.300,00

20.
На пснпву шлана 27. Закпна п
грађевинскпм земљищту („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 112/06 ), шлана 59.
став 2. Пдлуке п грађевинскпм земљищту
ппщтине Приједпр („Службени гласник
ппщтине Приједпр“ брпј: 11/07,10/11) и шлана
18. Статута Града Приједпра - прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпра“ брпј:
2/13), Скупщтина града Приједпра на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине
2013. гпдине, дпнијела је:
ПДЛУКУ
п утврђиваоу пснпвице за израшунаваое
висине једнпкратне ренте у 2013. гпдини
Шлан 1.
Пвпм Пдлукпм утврђује се прпсјешна
кпнашна грађевинска цијена
м2 кприсне
стамбене ппврщине изграђене на ппдрушју

града Приједпра у 2012. гпдини, кпја служи
кап пснпвица за израшунаваое висине
једнпкратне ренте кпд изградое, дпградое и
надзиђиваоа пбјеката у 2013. гпдини.
Шлан 2.
Утврђује се да прпсјешна кпнашна
грађевинска цијена 1 м2 кприсне стамбене
ппврщине изграђене на ппдрушју града
Приједпра изнпси 780,00 КМ и служи кап
пснпвица за пбрашун једнпкратне ренте у 2013.
гпдини.
Шлан 3.
Цијене из шлана 2. пве Пдлуке
валпризпваће се у тпку гпдине свака три
мјесеца на пснпву индекса раста цијена
грађевинских радпва у виспкпградои и
нискпградои пп сумарнпј метпдплпгији и
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пбезбјеђује

Завпд

за

инфраструктуре у првпм пплугпдищту текуће
гпдине.

Шлан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј:01-022-21/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум:13.03.2013.гпд. Сеад Јакуппвић, с.р.
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Шлан 3.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана
пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Приједпра“.

Брпј:01-022-22/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум:13.03.2013.гпд. Сеад Јакуппвић, с.р.

21.
На пснпву шлана 21., те шланпва 23 - 26.
Закпна п грађевинскпм земљищту Републике
Српске ( „Службени гласник Републике“, брпј:
112/06), шлана 52. став 3. Пдлуке п
грађевинскпм земљищту („Службени гласник
ппщтине Приједпр“, брпј: 11/07, 10/11) и шлана
18. Статута града Приједпра - прешищћен текст
(„Службени
гласник
града
Приједпра“
брпј:2/13), Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:
ПДЛУКУ
п утврђиваоу базне цијене за пбрашун
накнаде уређеоа градскпг грађевинскпг
земљищта у 2013. гпдини
Шлан 1.
Пвпм Пдлукпм утврђује се базна цијена за
пбрашун
накнаде
уређеоа
градскпг
грађевинскпг земљищта и тп:
-

за уже градскп ппдрушје :
I зпна базна цијена изнпси 90,00 КМ/ м2
кприсне ппврщине пбјекта,
II зпне базна цијена изнпси 70,00 КМ/ м2
кприсне ппврщине пбјекта,
за щире градскп ппдрушје III, IV, V и VI
зпне базна цијена изнпси 40,00 КМ/м2
кприсне ппврщине пбјекта.

Шлан 2.
Базна цијена утврђена у шлану 1. пве
Пдлуке утврђује се на ппшетку сваке гпдине на
пснпву трпщкпва из претхпдне гпдине, а
валпризује се сваке гпдине на ппшетку другпг
пплугпдищта у складу са индекспм раста
цијена трпщкпва изградое кпмуналне

22.
На пснпву шлана 72. став 2 Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и
118/05), шлана 114. Закпна п здравственпј
защтити („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 106/09) и шлана 18. Статута
града
Приједпра
- прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13), Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници
пдржанпј
13.03.2013. гпдине
дпнијела је:
ПДЛУКУ
п именпваоу мртвпзпрника у 2013. гпдини
I
Пвпм Пдлукпм именују се дпктпри медицине
за утврђиваое времена и узрпка смрти лица
умрлих ван здравствених устанпва на ппдрушју
Града Приједпра у 2013. гпдини.
II
За утврђиваое узрпка смрти кпја је наступила
насилним или прирпдним путем именују се
слиједећи дпктпри:
1. Балабан Др.Никплина,
2. Кецман Др. Дущица,
3. Рпсић Др. Младенкп.
За утврђиваое узрпка смрти кпја је наступила
прирпдним путем именују се слиједећи
дпктпри:
1. Пралица Др. Драган,
2. Ахмић Др. Земира,
3. Мутић-Бабић Др. Ђурђица,
4. Руднишки-Кпндић Др. Јелена,
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Ђерић Др. Дијана,
Ђуђић Др. Дамир,
Јавпрић Др. Соежана,
Латинпвић Др. Весна,
Пејпвић Др. Пливера,
Рајлић-Вукпта Др. Далибпрка,
Сенић Др. Драгиоа,
Кпвашевић Др. Саоа,
Петпщ Др. Данијела,
Грбић Др. Дарип,
Ћпрић Др. Саоа,
Тпдпрпвић-Грбић Др. Данијела,
Лазић Др. Бјанка,
Рпсић Др. Данка,
Кецман-Прпдан Др. Саоа,
Щкерић Др. Златкп,
Галић Др. Бранкица,
Ппппвић Др. Габриела,
Пекез Др. Соежана,
Дпбрић Др. Даркп,
Галић Др. Васна,
Бандука Др. Тијана,
Мутић Др. Мирпн,
Пилиппвић-Милпванпвић Др.
Натаща,
Раданпвић Др. Гпрдана,
Ступар Др. Мирјана,
Стијепић Др. Васна,
Малетић Др. Милена,
Матијащ Др. Бпјана,
Грбић Др. Миркп,
Ђакпвић Др. Елвира,
Здјелар Др. Слпбпданка,
Ивкпвић Др. Зпран,
Ступар-Радић Др. Александра,
Максимпвић Др. Веселка,
Симеунпвић Др. Немаоа.

III
Пбавезују се именпвани мртвпзпрници из
ташке 2. да у складу са Закпнпм п здравственпј
защтити („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 106/09), Правилникпм п
ппступку утврђиваоа смрти лица („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 65/10) и

Брпј: 3/13

правилима и кпдекспм медицинске струке,
врще утврђиваое времена и узрпка смрти за
лица умрла ван здравствених устанпва на
ппдрушју града Приједпра.

IV
Именпваним мртвпзпрницима и оихпвим
замјеницима припада накнада за изврщену
услугу мртвпзпрства, а у складу са шланпм 114.
Закпна п здравственпј защтити („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 106/09) и
Пдлукпм
п
накнадама
дпктприма
мртвпзпрницима за преглед умрлих лица, кпју
је дпнип Градпнашелник града Приједпра,
брпј: 02-40-52/12 пд 19.01.2012. гпдине.
V
Накнаду за преглед умрлих лица пбрашунава
Пдјељеое за друщтвене дјелатнпсти, на
пснпву евиденција п изврщеним прегледима
кпје дпставља и пвјерава Дпм здравља
Приједпр.
VI
Накнада лицима из ташке 5. пве Пдлуке
исплатиће се из планираних средстава Бучета
града Приједпра, а дефинисаће се Угпвпрпм п
изврщеоу услуга утврђиваоа и узпрака смрти
за лица умрла ван здравствене устанпве
између града Приједпра (нарушилац услуга) и
дпктпра мртвпзпрника (давалац услуга).
VII
Дпнпщеоем пве Пдлуке престаје да важи
Пдлука п именпваоу мртвпзпрника брпј:
01-022-5/12 пд 16.02.2012. гпдине.
VIII
Пдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.
Брпј: 01-022-23/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр,
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум: 13.03.2013.гпд. Сеад Јакуппвић, с.р.
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23.
На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра
– прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра" , брпј: 2/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“
брпј:
2/13)
разматрајући
Инфпрмацију п реализацији Пперативнпг
плана дпбре управе у пбласти впда и защтите
живптна средине на ппдрушју града Приједпра
за 2012. гпдину, Скупщтина града Приједпра је
на
IV
сједници
пдржанпј
дана
13.03.2013.гпдине, дпнијела:
ЗАКЉУШАК
1. Усваја се Инфпрмација п реализацији
Пперативнпг плана дпбре управе у
пбласти впда
и защтите живптне
средине на ппдрушју града Приједпра
за 2012. гпдину.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01-022-24/13
Приједпр,
Датум:13.03.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Јакуппвић Сеад, с.р.

Брпј: 3/13

24.
На пснпву шлана 30.Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брoj: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези
са шланпм 18. Став 1. алинеја 2.Статута града
Приједпра - прешищћени текст , („Службени
гласник града Приједпрa“ бр 2/13), Скупщтина
града Приједпрa на IV сједници пдржанпј
13.03.2013. гпдине, дпнијела је:
ПДЛУКУ
п усвајаоу Пперативнпг плана дпбре управе у
пбласти впда и защтите живптне средине
града Приједпра за 2013. гпдину
Шлан 1.
Усваја се Пперативни плана дпбре
управе у пбласти впда и защтите живптне
средине града Приједпра за 2013. гпдину.
Шлан 2.
Пперативни план из предхпднпг шлана
је саставни дип пве Пдлуке.

Шлан 3.
За реализацију Пперативнпг плана
задужује се Пдјељеое за стамбенп кпмуналне
ппслпве.
Шлан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.
Брпј: 01-022-25/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум: 13.03.2013.гпд. Сеад Јакуппвић, с.р.
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OPERATIVNI PLAN
DOBRE UPRAVE U OBLASTI VODA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE GRADA PRIJEDOR ZA 2013.GODINU.
1. Uvod
1.1.Implementacija, pradenje i evaluacija Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine
1.1.1.Implementacija Operativnog plana
Implementacija Strateškog plana vršide se na osnovu Operativnog plana implementacije koji de sadržavati: planirane aktivnosti i projekte za realizaciju, nosioce realizacije aktivnosti i
projekata, procjenjena finansijska sredstva potrebna za realizaciju projekata i rokove njihovog izvršenja.
Prijedlozi projekata koji su planirani u Operativnom planu su izvodivi, racionalni, ekonomski opravdani i održivi, podržavaju ostvarenje interesa vedine zainteresovanih strana ,
podržavaju opredjeljenje i strateške ciljeve lokalne zajednice u oblasti voda i zaštite životne sredine utvrđene Strateškim planom.
Odjeljenje za stambeno komunalne poslove je u 2013.godine uputilo dopis svim nosiocima aktivnosti i isti su u pismenoj i elektronskoj formi dostavili aktivnosti, program implementacije,
predviđena sredstva , rokove realizacije i očekivane rezultate svojih aktivnosti i programa iz svoje nadležnosti za one projekte gdje su naznačeni kao nosioci realizacije.
Svi prijedlozi su uvršteni u Operativni plan za 2013.godinu.
1.1.2. Izrada operativnih planova
Operativni plan za 2013. godinu je pripremilo Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove sa Jedinicom za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE, u formi
prijedloga,dostavlja ga Gradonačelniku i Skupštini grada Prijedor na usvajanje. Operativni plan za 2013.godinu usvojen na Skupštini grada Prijedor je osnov za programiranje i izradu planova
rada gradskih službi, javnih preduzeda i javnih ustanova čiji je osnivač grad Prijedor.
1.1.3. Pradenje (monitoring) realizacije Operativnog plana ( 2013.godina)
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove prati realizaciju operativnog plana, prikuplja podatke, informacije i izvještaje o njegovoj realizaciji, analizira njegovo izvršenje i predlaže
Gradonačelniku mjere za njegovo izvršenje.
Odjeljenje za stambeno komunalne poslove kvartalno dostavlja Jedinici za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE informacije, izvještaje i provedene analize o realizaciji
Operativnog plana. Jedinica za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE grada Prijedor kvartalno razmatra realizaciju strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne
sredine na osnovu dostavljenih informacija, izvještaja i provedenih analiza izvršenja Operativnog plana, te vrši procjenu stepena realizacije Operativnog i Strateškog plana.
1.1.4. Indikatori monitoringa Operativnog plana u 2013.godini
● Broj projekata u operativnom planu za 2013. godinu koji de finansirati grad Prijedor i visina novčanih sredstava,
● Broj projekata koji de finansirati Vlada RS u 2013. godini i visina novčanih sredstava,
● Broj projekata koje de finansirati Evropska investiciona banka u 2013. godini i visina novčanih sredstava
● Broj stanovnika koji de imati korist u 2013. godini.
1.1.4.1.Broj projekata u Operativnom planu za 2013.godinu
Vodosnabdijevanje

Predloženo 6 projekata
Odvodnja i prečišdavanje otpadnih voda

Predloženo 7 projekata
Upravljanje čvrstim otpadom

Predloženo je 6 projekta
Zaštita od voda i odvodnja površinskih voda

Страна 108

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Брпј: 3/13


Predloženo 5 projekata
Lokalna uprava i njeni partneri

Predloženo 11 projekta
1.1.5. Sredstva verifikacije Operativnog plana za 2012.godinu
● Odluka o usvojenom budžetu grada Prijedor za 2013. godinu i periodični izvještaji,
● Izvještaj Evropske komisije o visini odobrenih sredstava za realizaciju projekata i za realizovane projekte u 2013.godini
● Anketiranje građana, korisnika usluga od službe za implementaciju projekata u 2013.godini.
1.1.6. Evaluacija Operativnog plana za 2013.godinu
Na osnovu provedenih analiza Jedinica za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE radi izvještaj o stepenu realizacije Strateškog i Operativnog plana za 2012. godinu, kojeg
dostavlja Gradoačelniku grada Prijedor i Skupštini grada Prijedor na usvajanje.
Izvještaj o stepenu realizacije Operativnog plana za 2012.godinu je usvojila Skupština grada Prijedor.
2.Izvori finansiranja realizacije projekata i aktivnosti u Operativnom planu
Izvori finansiranja su sredstva iz budžeta grada Prijedor, Razvojnog programa Vlade Republike Srpske, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS, Ministarstva za ljudska prava i
izbjeglice BiH, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i sredstva građana mjesnih zajednica gdje se realizuju porojekti, dontorska sredstva, sredstva privrednih subjekata i
ostalih preduzeda.
TABELARNI PRIKAZ PRIJEDLOGA PROJEKATA PO OBLASTIMA
1. VODOSNABDIJEVANJE
R/b
1

Šifra iz
Strateš.
plana

2

Projekti, aktivnosti i impelmentacija

Nosilac realizacije

3

4

1.

Preprojektovanje:“Investiciono-tehničke
dokumentacije-Glavni izvedbeni projekat primarne
mreže izgradnje vodovodnog sistema Tomašička jezera

2.

Projektovanje:“Investiciono-tehničke dokumentacijeGlavni izvedbeni projekat sekundarne mreže izgradnje
vodovodnog sistema Tomašidka jezera”

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
preduzede Vodovod,Služba
MZ,Zavod za izgradnju grada
Prijedor
Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
preduzede Vodovod,Služba
MZ,Zavod za izgrdnju grada
Prijedor

Projekat: Izgradnja zjedničkih objekata na
Vodovodnom sistemu Crno vrelo Lot 1.
3.

4.

Aktivnosti:
Završetak radova i tehnički prijem izvedenih radova
Projekat: Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke
dozvole za projekte koji se realizuju sredstvima EIB i

Grad Prijedor,Grad Banja
Luka,Vodovod Prijedor

Ministarstvo za prostorno
uređenje RS,Grad Prijedor

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja
5
25.000,00 KM
Program vodnih
naknada 2013.godine

Rokovi
realizacije

Očekivani rezultati

6

7.

2013.god.

Urađena i revidovana dokumentacija.

2013.god.

Urađena i revidovana dokumentacija

6.731.399,79 KM
40% Prijedor (Vlada RS
2.000.000,00 KM +
budžet grada Prijedor)
60 % Banja Luka

2013.god.

Izgrađeno kaptažna građevina,dovodni
cjevovod,postrojenje za tretman
vode,glavni gravitacioni
cjevovod,obezbijeđeno snabdijevaanje
vodom 11 rubnih mjesnih zajednica na
području grada Prijedor.

5000,00
Program uređenja

2013.god.

Urađeni dokazi

60.000,00 KM
Program vodnih
naknada za
2013.godine
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to:Vodovodni sistem Tomašička jezera.

Projekat:Izgradnja sekundarne mreže za naselja
priključena na regionalni vodovod Crno Vrelo i
Projektna dokumentacija po naseljima.

5.

6.

Projekat: Zaštita izvorišta pitke vode

Ministarstvo finansija
RS,Ministarstvo za prostorno
uređenje RS,Opština Prijedor

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove

gradskog
građevinskog zemljišta
za 2013.godinu
4.553.856,23 KM
(50% kreditna
sredstva+35%
donatorska
sredstva+15 %
učešde građana)
25.000,00 KM
Program
korištenja prihoda
ostvarenih po
osnovu naknada za
korištenje šuma i
šumskog zemljišta
2013.godinu

Брпј: 3/13

2013.god.

Izvedena sekundarna mreža za
naselja:Maridka,Krivaja,Gradina,Niševidi
,Omarska,Kevljani,Lamovita,Bistrica,Jeli
dka,Petrov Gaj,Kamičani i priključeni
građani na istu.

2013.god.

Zaštideno izvorište u naselju LjeskareKalajevo

2. ODVODNJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
R/b

1
1.

Projekti, aktivnosti i impelmentacija

2

3
Projekat: Izgradnja sekundarne kanalizacijone mreže sa
kudnim priključcima u naselju Tukovi.

Nosilac realizacije

4
Ministarstvo finansija
RS,Ministarstvo za prostorno
uređenje RS,Grad Prijedor

5
3.600.000,00 KM
(50% kreditna
sredstva+35%
donatorska sredstva+15
%
učešde građana)

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
preduzede Vodovod,Služba
MZ,Zavod za izgrdnju grada

80.000,00 KM
Program uređenja
gradskog građevinskog
zemljišta za

Aktivnosti:
Odobravanje Fishe projekta od strane EIB-a.
Potpisivanje sporazuma sa Vladom RS.
Potpisivanje ugovora sa EIBRešavanje imovinski odnosa.
Izbor izvođača radova i nadzornog organa..
Izvođenje radova.
Tehnički prijem izvedenih radova.

2.

Realizovano:
Urađen Fishe projekt.
Poslat na usvajanje EIB-u.
Odobrena projektna dokumentacija od strane konsultantske
kude koju je izabrala EIB-a
Projekat: Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže u
naseljima „Vrbice“, „Celpak“ i „Nova Orlovača“-dio
investicije- građenje.
a) Ulica Dušana Pantelida dužine 800 m.

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja

Rokovi
Realizacije

Očekivani rezultati

6

7.

2013/2014
god.

Izgrađena sekundarna mmreža,
priključeno 900 domadinstava i 50
privrednih subjekata i jedna osnovna
škola.

2013.god.

Izgrađena kanalizaciona mreža u dužini
1260 m i omoguden priključak za 30
domadinstava
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b) Ulica Tvrtka Seljana dužine 400 m.
c) Krak E dužine 60 m u naselju Celpak.
Projekat: Završetak kanalizacione mreže u naselju Čejreci.
- dio investicije:
- građenje

3.

4.

Projekat: Završetak kanalizacione mreže u naselju
„Glavica 1,2,
- dio investicije:
- građenje

5.

Projekat: Dokazi uz zahtjev za izdavanje ekološke dozvole
za projekte koji se realizuju sredstvima EIB i to:
Kanalizaciona mreža sa uređajem sa prečišdavanjem
područja Omarska,Kozarac,Gomjenicu

6.

Projekat: Izgradnja glavnog kanalizacionog kolektora od
Stevida mosta do kolektora Celpak
u dužini 1500 m, desna obala Miloševice kako bi se stvorili
uslovi za betoniranje korita rijeke Miloševice odobrenima
donatorskim sredstvima .

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
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Prijedor

2013.godine

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
preduzede Vodovod,Služba
MZ,Zavod za izgrdnju grada
Prijedor
Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
preduzede Vodovod,Služba
MZ,
Zavod za izgradnju grada
Prijedor
Ministarstvo za prostorno
uređenje RS,Grad Prijedor

25.000,00 KM
Program uređenja
gradskog građevinskog
zemljišta za
2013.godine
25.000,00
Program uređenja
gradskog građevinskog
zemljišta za
2013.godine

2013.god.

Završena kanalizacija i omoguden
priključak za 60 domadinstava.

2013.god.

Završena kanalizacija i omoguden
priključak za 30 domadinstava

15.000,00 KM
Program uređenja
gradskog građevinskog
zemljišta za
2013.godine
140.000,00 KM
Program uređenja
gradskog građevinskog
zemljišta za
2013.godine

2013.god.

Urađeni dokazi za:
Omarska, Kozarac, Gomjenicu.

2013.god.

Stvoreni uslovi za izvođenje radova
Betoniranja korita rijeke Miloševice.

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
preduzede Vodovod,Služba
MZ,
Zavod za izgradnju grada
Prijedor

- dio investicije:
- pribavljanje odobrenja za građenje
- građenje
7.
Preprojektovanje“Investiciono-tehničke dokumentacijeGlavni izvedbeni projekat izgradnje kanalizacionog
sistema i studija procjene uticaja na životnu sredinu
Gomjenice područja grada Prijedor“

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
preduzede Vodovod,Služba
MZ,
Zavod za izgradnju grada
Prijedor

45.000,00 KM
Program vodnih
naknada 2013.godine

Urađena i revidovana izvedbeno
tehnička dokumentacija.
2013.god.

3. UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM
R/b

Šifra u
SPVOS-u

1
1.

2

2.

Projekti, aktivnosti i impelmentacija

3
Projekat: Nabavka postrojenja za pranje
vozila na deponiji
Projekat: Nabavka vozila za rad na deponijikompaktor

Nosilac realizacije

4
Preduzede Komunalne
usluge
Preduzede Komunalne
usluge

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja
5
49.909,00 KM
Sredstva Svjetske banke
Sredstva Svjetske banke

Rokovi
Realizacije

Očekivani rezultati

6
2013.godin
e
2013.godin
e

7.
Nabaljeno postrojenje za pranje vozila
Nabavljen kompaktor
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3.

Komunalne usluge, Grad
Prijedor i švedska SIDA
Završetak projekta: Proširenje područja prikupljanja
komunalnog čvrstog otpada u gradu Prijedor.

Брпј: 3/13

231.992,46 EURA
Sredstva švedske
SIDE+10 % učešde grada
Prijedor

2013.
godine

Nabavljen kamion i kontejneri
prošireno područje prikupljanja otpada
sa područja: Busnovi ,Bistrica
,G.Orlovci ,Gradina ,Kozaruša
,Kamičani, Lamovita , Petrov Gaj
,Petrovo ,Čejreci ,Šurkovac , D.Orlovci
,Kevljani ,Kokin Grad ,Rakelidi ,Božidi
,G.Jelovac , D.Volar-Cikote.
Obuhvadeno novih 3140
domadinstava.

2013.
godine

Urađeno 15 zelenih ostrva nabavljeni
kontejneri

Aktivnosti:Prijem opreme i raspoređivanje iste.

4.
Završetak projekta: “Uvođenje reciklaže izgradnjom
zelenih ostrva
5.

Projekat:Izrada dokumenta Plan
upravljanja otpadom na području
grada Prijedor za period 2012./2017
.godine.

Komunalne usluge, Grad
Prijedor i švedska SIDA

132.903,26 EUR.
Sredstva švedske
SIDE+10 % učešde grada
Prijedor

Komunalne usluge, Grad
Prijedor i švedska SIDA

Sredstvima švedske
SIDE

2013.
godine

Usvojen na Skupštini dokumenat.

Komunalne usluge i
Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove grada
Prijedor

900.000,00 KM Budžet
Grada

2013.
godine

Izvedeni radovi:
Održavanje čistode u grad Prijedor,
radskog zelenila, gradskih grobalja, azil
za pse, uređenje i izgradnja dječijih
igrališta,
uređenje spomenika,
izletišta

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja
5

Rokovi
realizacije

Očekivani rezultati

6

7.

Aktivnosti:
Imenovan je tim koji je uradio prijedlog Plan upravljanja
otpadom na području opštine Prijedor za period
2012./2017.godine koji treba odobriti švedska SIDA i nakon
usvajanja uputiti Skupštini na usvajanje.
6

Program zajedničke komunalne potrošnje

4. ZAŠTITA OD VODA I ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA

R/b
1
1.

Šifra u
SPVOSu
2

Projekti, aktivnosti i impelmentacija

Nosilac realizacije

3

4

Projekat: Zaštita puteva od dejstva površinskih voda
izvođenjem radova:
-Izrada propusta koji prouzrokuju oštedenja putnih pravaca
u periodu velikih količina površinskih voda,
-Sanacija potpornih zidova na putnim pravcima koji su
oštedeni usled velikog nivoa površinskih i podzemnih voda,

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove

200.000,00 KM
Program
korištenja prihoda
ostvarenih po
osnovu naknada za
korištenje šuma i

2013.god.

Izrađeni propusti,sanirani potporni
zidovi,očišdeni putni jarkovi,uklonjeno
šiblje ,trava,korijenje.
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-Izgradnja i sanacija mostova radi zaštite putnih pravca u
vrijeme velikih količina površinskih voda,
-Iskop putnih jaraka sa lijeve i desne strane puta radi zaštite
putnih pravca u vrijeme velikih količina površinskih voda,
-Uklanjanje niskog šiblja,korijenja i trave sa bankina i jaraka
duž puta radi zaštite
putnih pravca u vrijeme velikih
količina površinskih voda.

2.

Kandidovanje projekata za program:
“Upravljanje rizikom od poplava za RS u okviru kredita
Vlade RS od Evropske Ivesticione Banke.

4.

šumskog zemljišta
2013.godinu

Ministrastvo za
poljoprivredu,vodoprivredu i
šumarstvo RS,
Agencija za vode oblasnog
sliva rijeke Save Bijeljina.

Kredit Vlade RS

Projekat: Održavanja objekata od opšteg interesa u
vlasništvu grada Prijedor (putni objekti u zoni proticanja
rijeke Sane i Gomjenice izvođenjem slededih radova:
-Izrada propusta koji prouzrokuju oštedenja putnih pravaca
u periodu velikih količina površinskih voda,
-Sanacija potpornih zidova na putnim pravcima koji su
oštedeni usled velikog nivoa površinskih i podzemnih voda,
-Izgradnja i sanacija mostova radi zaštite putnih pravca u
vrijeme velikih količina površinskih voda,
-Iskop putnih jaraka radi zaštite putnih pravca u vrijeme
velikih količina površinskih voda,
-Uklanjanje niskog šiblj,korijenja i trave sa bankina i jaraka
duž puta radi zaštite
putnih pravca u vrijeme velikih
količina površinskih voda.
-Sanacija putne mreže.

Odjeljenje za stambeno
komunalne oposlove

100.000,00 KM
program
korištenja prihoda
ostvarenih po osnovu
vodnih naknada za
2013.godinu

2013.god.

Izvedeni radovi, zaštideni objekti

Projekat: Sprečavanje erozija od bujičnih vodotoka i
odrona zemljišta

Odjeljenje za stambeno
komunalne oposlove

20.000,00 KM
Program
korištenja prihoda
ostvarenih po
osnovu naknada za
korištenje šuma i
šumskog zemljišta
2013.godinu

2013.god.

Spriječena erozija

Aktivnosti:
Kandidovani su projekti:
1.Parapetni zid u Tukovima.
2.Betoniranje korita rijeke Miloševice od ušda u Gomjenicu
do Stevida Mosta.
3.Izrada rasteretnog kanala u izbjegličkim naseljima Celpak,
Vrbice,Topolik,Nova Orlovača.
4.Izrada uzvišenog nasipa na lijevoj obali rijeke Sane od
mosta u dužin 2 km i uređenje korita rijeke Sane.

3.

Брпј: 3/13

2013./
2015 god.

Obezbijeđena sredstva i realizovani
projekti.

Страна 113
5.

Projekat: Pošumljavanje erozivnih zemljišta
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Odjeljenje za stambeno
komunalne oposlove

Брпј: 3/13

5000,00 KM
Program
korištenja prihoda
ostvarenih po
osnovu naknada za
korištenje šuma i
šumskog zemljišta
2013.godinu

2013.god.

Izvršeno pošumljavanje

LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

R/b
1
1.

2.

3.

4.

Šifra u
SPVOSu
2

Projekti, aktivnosti i impelmentacija

Nosilac realizacije

Finansijska sredstva/
Izvori finansiranja

Rokovi
realizacije

Očekivani rezultati

3

4

5

6

7.

Projekat:Akcija proljetno uređenje grada.
Opis mjere:
Svake godine u aprilu i maju se angažuju građani da se
ukloni otpad sa površina oko zgrada,škola,mjesnih
zjednica.Odrede se mjesta za sakupljanje kabastog i ostalog
otpda koji se kasnije odveze na deponiju.
Projekat:Uredi svoj vrt,baštu,dvorište.
Opis mjere:
Svake godine se raspiše konkurs za učestvovanje.
Opština foormira komisiji koja obilazi i nakraju se dodjeljuju
novčane nagrade za najbolji vrt,baštu,balkon,
dvorište
Izrada Odluke o izgradnji kanalizacionih sistema i učešde
građana u realizaciji.
Aktivnosti:
Formirana komisija od predstavnika Odjeljenja za stambeno
komunalne poslove,Prostornog
Odjeljenja,Vodovoda,Zavoda za izgradnju grada i
Administrativne službe načelnika opštine Prijedor
Kontinuirano provođenje tematskih obuka za osoblje
zaduženo za oblast voda i zaštitu životne sredine
Aktivnost
JIP de izraditi plan internih i eksternih obuka iz svih pet
oblasti
(posebno je značajno da se radi na jačanju ljudskih resursa
kako bi se projekti iz ove oblasti što uspješnije realizovali.

Grad Prijedor,
Komunalne usluge, Služba
MZ

25.000,00 KM u okviru
Programa zjedničke
komunalne potrošnje za
2013.godinu.

2013.god.

Uređen grad učešdem građana

Prijedor,Komunalne
usluge,Služba MZ

24.000,00 KM, stavka
Budžeta Grada za
2013.godinu

2013.god.

Nagrađeni najljepši vrt, balkon,
dvorište, bašta.

Komisija

JIP( Jedinica za
implementaciju projketa
GOV-WADE)

Redovne radne
aktivnosti

3.000,00 KM Budžet
Grada

2013.god.

Da se izradi navedena Odluka

2013.god.

Kontinuitet u održavanju radionica i
internih obuka službenika kroz
saradnju sa NVO i Javnim
komunalnim preduzedima
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5.

6.

Provođenje anketa prema ciljevima projekta
Aktivnosti:
Izrada anketnog lista.
Anketiranje.
Analiza i predstavljanje javnosti.

Obilježavanje važnijih ekoloških datuma
Dan voda, Dani Sane, Uredi svoj vrt i sl.
Aktivnosti :
Definisane Programima u Odjeljnju za stambeno
komunalne poslove.
Navedena sredstvade se rasporediti:

Dani bez automobila 1500,00 KM

Dani na Sani 1500,00 KM

Ljepša Srpska 1000,00 KM

Dan voda 1000,00 KM
Uvođenje stalnog upoznavanja javnosti sa aktivnostima
javnih preduzeda i ustanova

7.

8.

9.

10.
11.

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
JIP
Služba za mjesne zajednice i
NVO sektor

1.000,00 KM
Budžet Grada
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2013.god.

Provesti de se preko 1000 anketa
Utvrđivanje rezultata provedenih
projekata na osnovu komentara
predstavnika institucija, NVO-a i
građana

JIP
Vodovod
Odjeljenje za stambenokomunalne poslove
5.000,00 KM
Biudžet Grada

JIP
Kabinet gradonačelnikaodnosi s javnošdu

Provođenje periodičnih kampanja podizanja svijesti i
edukacije javnosti iz nadležnosti javnih
preduzeda i javnih ustanova

JIP i NVO sektor

Kampanja za podizanje svijesti javnosti o
redovnom pladanju vode Kampanja za štednju vode
Kampanja za zaštitu izvorišta i vodotoka
Kampanja za zaštitu i očuvanje
obala i priobalnog zemljišta kod
svih vodotoka-ograničenje upotrebe
otrovnih i štetnih materijala
Kampanja unapređenja odnosa
„Vodovoda“ a.d. i korisnika
njihovih usluga

JIP
JKP

Izrada procedure za prikupljanje žalbi i pritužbi iz oblasti
VOS-a
Inoviranje programa sanitarne zaštite izvorišta
Tukovi,Mataruško polje i Prijedorčanka,donošenje
odluke,realizacija programa.

JIP

U toku redovnih
aktivnosti

1.500,00 KM

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove

2013.god.

2013.god.

2013.god.

Održade se 4 manifestacija : Dani bez
automobila ,Dani na Sani , Ljepša
Srpska ,Dan voda .

Objavljivanje vijesti o JKP na web
stranici Grada, u informatoru grada i
organizovanja informisanja javnosti
putem obavijesti spred kancelarije za
odnose s javnošdu
Izrada brošura, promotivnih
materijala koji de se dijeliti na
značajne dane kojim se obilježava
zaštita životne sredine i unapređenje
svijesti građana o potrebama svih
građana da se sačuva naša okolina.

1.000,00 KM

2013.god.

Javna komunalna preuzeda u saradnji
sa JIP-om
Izradide plan za provođenje kampanja
i na taj način de se više projekti GOVWaDE približiti građanima

U okviru redovnih
aktivnosti

2013.god.

Urađena procedura

10.000,00 Stavka
Budžeta grada Prijedor

2013.god.

Inoviran program
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25.
На пснпву шлана 30. став 1. алинеја 18.
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник
Републике
Српске“,
брпј:
101/04,42/05,118/05 ) и шлана 18. став 1.
алинеја 17. Статута града Приједпра прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпра“ брпј 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV сједници пдржанпј
13.03.2013. гпдине, дпнијела је:
ПДЛУКУ
п наградама и признаоима
града Приједпра
I ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Пвпм Пдлукпм устанпвљавају се
награде и јавна признаоа града Приједпра (у
даљем тексту: Града), оихпв пблик, утврђују се
услпви и нашин оихпве дпдјеле, кап и тијела за
прпвпђеое ппступка и дпдјелу награда и
јавних признаоа.
Шлан 2.
Награде и јавна признаоа Града
Приједпрa су:
1. ПЛАКЕТА
2 .ППВЕЉА ППШАСНПГ ГРАЂАНИНА
3. НАГРАДА ГРАДА
4. ЗАХВАЛНИЦА
5. ППХВАЛА
Шлан 3.
Јавнп признаое Града не мпже се
дпдијелити пдбпрницима Скупщтине града за
вријеме трајаоа оихпвпг мандата.
II ВРСТЕ ЈАВНИХ НАГРАДА И ПРИЗНАОА И
УСЛПВИ ЗА ОИХПВУ ДПДИЈЕЛУ
1. ПЛАКЕТА
Шлан 4.
Плакета града је највище јавнп
признаое Града, а дпдјељује се физишким и
правним лицима за изузетне резултате на
ппдрушју привреде, науке, културе и технишке
културе, здравства и спцијалне защтите,
васпитаоа и пбразпваоа, сппрта, защтите
живптне средине, туризма те других јавних
дјелатнпсти,
заппщљаваоу
младих
и
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надарених кадрпва, пружаоу сплидарне хуманитарне ппмпћи пбпљелима и слишнп.
Шлан 5.
Гпдищое се мпже,
дпдјелити једна Плакета града.

у

правилу,

2. ППВЕЉА ППШАСНПГ ГРАЂАНИНА ГРАДА
ПРИЈЕДПРА
Шлан 6.
Град мпже, ппједину лишнпст кпја је
заслужна за Град, прпгласити ппшасним
грађанинпм града Приједпра.
Шлан 7.
Ппшасним грађанинпм Града мпже
бити прпглащенп физишкп лице , држављанин
Републике Српске, Бпсне и Херцегпвине или
страни држављанин кпји је свпјим радпм и
дјелпваоем знашајнп дппринип напретку и
щиреоу угледа Града.
Шлан 8.
Гпдищое се мпже, у
правилу,
Ппшасним грађанинпм града прпгласити самп
једна лишнпст.
Шлан 9.
Прпглащеое Ппшасним грађанинпм
знак је ппшасти и не даје никаква ппсебна
права.
Ппшаст се мпже пппзвати акп се
ппшаствпвани ппкаже недпстпјним такве
ппшасти.
Пдлуку п пппзиву ппшасти дпнпси
Скупщтина града на приједлпг пвлащтенпг
предлагаша из пве Пдлуке.
2. НАГРАДА ГРАДА
Шлан 10.
Награда Града дпдјељује се физишкпм
лицу, групи грађана и удружеоима за ппсебнп
вриједне резлтате кпји дппринпсе развпју
Града у разним ппдрушјима стваралащтва.
Шлан 11.
Награда Града дпдијељује се у
нпвшанпм изнпсу кпји пдреди Кпмисије за
награде и признаоа уз предхпдну сагласнпст
Градпнашелника.
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Шлан 12.
Гпдищое се мпже дпдијелити једна
Награда града.
4. ЗАХВАЛНИЦА
Шлан 13.
Захвалница Града дпдјељује се
ппјединцима и правним лицима за знашајније
дпнације и пружене материјалне ппмпћи
Граду или билп кпјим другим јавним
институцијама или удружеоима грађана кпји
дјелују на ппдрушју града Приједпра.
5. ППХВАЛА
Шлан 14.
Ппхвала Града Приједпра дпдјељује се
физишким и правним лицима кпја су ппстигла
знашајније резултате на сљедећим ппљима:
а) Наука и стваралащтвп
ппстигнути резултати на ппљу наушнпистраживашкпг рада у разним пбластима ,
награђена ушещћа и представљаоа града
Приједпра на међунарпдним сајмпвима и
такмишеоима у пбласти стваралащтва
б) сппрт
- ппстигнути успјещни резултати на
ентитетским и државним првенствима,
или пласираое на такмишеое вищег
ранга
в) култура
- успјещнп
представљаое
лишних
излпжби и прпмпције културних
приредби у Граду или щире (излпжбе
ликпвних радпва, прпмпција музишких
садржаја, презентација коига, и сл.)
г) васпитаое, пбразпваое и защтита живптне
средине
- пстварени успјещни резултати у
щкплским и другим такмишеоима из
ппдрушја
васпитаоа, пбразпваоа и защтите
живптне средине,
- представљаое истраживашких радпва
п граду Приједпру
д) хуманитарне и пстале друщтвене
активнпсти
- за ппстигнуте резултате и дугпгпдищои
успјещни
рад
на
ппдрушју
хуманитарних и псталих друщтвених
активнпсти.

III
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Шлан 15.
Јавна признаоа Града састпје се пд
писанпг дијела у пблику Ппвеље.
Јавнп признаое, Плакета Града уз
Ппвељу, састпји се пд медаље и писмене
пптврде пријема највищег признаоа Града.
Јавнп признаое Награда Града, ,
састпји се пд ппвеље и награде у пблику
нпвшане исплате.
Шлан 16.
Схпднп претхпднпм шлану пве Пдлуке,
изглед и пблик свих јавних признаоа Града
Приједпра прпписаних пвпм Пдлукпм,
ппсебнпм пдлукпм утврдиће Градпнашелник.
IV ППСТУПАК ПРЕДЛАГАОА И ДПДЈЕЛЕ
ЈАВНИХ ПРИЗНАОА
Шлан 17.
Ппступак дпдјеле јавних признаоа:
Плакета, Ппвеља ппшаснпг грађанина и
Награда града, ппкреће Кпмисија за награде и
признаоа ( у даљем тексту: Кпмисија), јавним
ппзивпм кпји се пбјављује на пгласнпј табли
града.
Шлан 18.
Правп предлагаоа кандидата за
дпдјелу јавних признаоа Града Приједпра
имају: ппјединци кпји имају пребивалищте на
ппдрушју Града Приједпра, правна лица , јавне
устанпве,
удружеоа грађана, пплитишке
странке, кпји су пријављени на ппдрушју Града
Приједпра кап и Скупщтина града и
Градпнашелник.
Шлан 19.
За јавна признаоа: Плакета, Ппвеља
ппшаснпг грађанина и Награда Града ппступак
из шлана 18. пве Пдлуке ппкреће се у првпј
недељи мјесеца марта, а пвлащтени
предлагаши из шлана из шлана 18. пве Пдлуке
мпгу ппднијети свпје приједлпге заврщнп дп
31.марта текуће гпдине.
Ппступак за дпдијелу Јавних признаоа:
Ппхвала и Захвалница, пвлащтени предлагаши
из шлана 18. пве Пдлуке , мпгу ппкренути
тпкпм гпдине , у непгранишенпм брпју, уз
испуоеое услпва прпписаних пвпм Пдлукпм.
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Шлан 20.
Предлагаши
уз
пријаву
мпрају
ппднијети дпказ или детаљнп пбразлпжеое,
кпјим пптврђују испуоеое услпва пптребних
за дпдјелу пдређенпг признаоа на пснпву пве
Пдлуке.
Шлан 21.
Неблагпвремене
или
непптпуне
пријаве, из шлана 19. став 1. пве Пдлуке, неће
се разматрати.
Шлан 22.
Никп нема пвлащтеоа мијеоати врсту
јавнпг признаоа за кпје је пдређени кандидат
предлпжен.
Шлан 23.
Пп заврщетку рпка из шлана 19. став 1.
пве Пдлуке, Кпмисија ће у рпку пд 30 дана у
кпнсултацијама
са
градпнашелникпм,
разматрајући све приспjеле пријаве, утврдити
приједлпг кандидата за дпдјелу јавних
признаоа из шлана 19. став 1.
Кпнашну Пдлуку п дпдијели јавних
признаоа
Плакета,
ппвеља
ппшаснпг
грађанина и Награда града, дпнпси Скупщтина
града Приједпра већинпм гласпва присутних
пдбпрника.
Шлан 24.
Пдлуку п дпдјели јавних признаоа из
претхпднпг шлана, дпнпси Скупщтина града на
нашин да се п свакпм ппјединпм приједлпгу
гласа пдвпјенп.
Укпликп ни један пд предлпжених
кандидата не дпбије пптребну већину гласпва,
награда се неће у тпј категприји у текућпј
гпдини дпдијелити.
Шлан 25.
Дпбитник јавнпг признаоа Плакете или
Награде града, не мпже примити истп
признаое сљедећих пет гпдина.
Ппвеља ппшаснпг грађанина ппјединцу се
мпже дпдијелити самп једнпм.
Шлан 26.
Јавна признаоа: Плакета, Ппвеља
ппшаснпг грађанина и Награда Града, урушује
се на свешанпј сједници Града Приједпра, кпја
се пдржава ппвпдпм 16. маја. Дана Града
Приједпра.
Јавна признаоа из става 1.пвпг шлана
урушује Градпнашелник.
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Шлан 27.
Јавна признаоа: Захвалницу и Ппхвалу
урушује Градпнашелник тпкпм гпдине.
Шлан 28.
Награда града исплаћује се из Бучета
града на жирп рашун дпбитника јавнпг
признаоа у рпку пд 30 дана пд дана
дпнпщеоа Пдлуке.
Шлан 29.
Струшна служба Скупщтине града и
Градпнашелника
врщи
струшне
и
административне ппслпве и впди евиденцију
п дпдјељеним наградама и признаоима.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 30.
Данпм ступаоа на снагу пве пдлуке
престаје да важи Пдлука п наградама и
признаоима Ппщтине Приједпр („Службени
гласник ппщтине Приједпр“ брпј: 11/06)
Шлан 31.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“, а примјеоиваће се пд 01.03.2013
гпдине.
Брпј: 01-022-26/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

26.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. нашелнице Пдјељеоа за
друщтвене дјелатнпсти
1. ЉИЉАНА
БАБИЋ,
прпфеспр
хрватскпсрпскпг језика и југпславенске
коижевнпсти
и
спциплпгије
разрјещава
се
в.д.
нашелнице
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Пдјељеоа за друщтвене дјелатнпсти
са данпм 13.03.2013.гпдине.
2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа,
а
пбјавиће
се
у
"Службенпм
гласнику
града
Приједпра".
Брпј: 01-111-28/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. нашелнице Пдјељеоа за
прпстпрнп уређеое

1.

МИРЈАНА КПМЉЕНПВИЋ, дипл.инг.
архитектуре
разрјещава се
в.д.
нашелнице Пдјељеоа за прпстпрнп
уређеое са данпм 13.03.2013.гпдине.

2.

Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа,
а
пбјавиће
се
у
"Службенпм
гласнику
града
Приједпра".

27.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. нашелнице Пдјељеоа за
финансије

1.

БИЉАНА
МАЛБАЩИЋ,
дипл.ецц
разрјещава
се
в.д.
нашелнице
Пдјељеоа за финансије са данпм
13.03.2013.гпдине.

2.

Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа,
а
пбјавиће
се
у
"Службенпм
гласнику
града
Приједпра".

Брпј: 01-111-27/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

Брпј: 01-111-26/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

29.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:

РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. нашелника Пдјељеоа за
бпрашкп инвалидску защтиту

1.

МИЩП
РПДИЋ,
дипл.правник
разрјещава
се
в.д.
нашелника
Пдјељеоа за бпрашкп инвалидску
защтиту са данпм 13.03.2013.гпдине.

2.

Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа,
а
пбјавиће
се
у
"Службенпм
гласнику
града
Приједпра".

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

28.

Брпј: 3/13

Брпј: 01-111-32/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

Страна 119

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Брпј: 3/13

30.

32.

На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:

На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:

РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. нашелника Пдјељеоа за
ппщту управу

РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. нашелника Пдјељеоа за
стамбенп кпмуналне ппслпве

1.

МИРЗАД ИСЛАМПВИЋ, дипл.правник
разрјещава се в.д. нашелника Пдјељеоа за
ппщту управу са данпм 13.03.2013.гпдине.

1.

РАДАН
ВУКАДИНПВИЋ,
дипл.инг.
сапбраћаја разрјещава се в.д. нашелника
Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне
ппслпве са данпм 13.03.2013.гпдине.

2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм
гласнику града Приједпра".
Брпј: 01-111-29/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум: 13.03.2013. гпд. Сеад Јакуппвић с.р.
31.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. нашелника Пдјељеоа за
привреду и ппљппривреду

1. БПРП ВПЈВПДИЋ, дипл.ецц разрјещава се
в.д. нашелника Пдјељеоа за привреду и
ппљппривреду
са
данпм
13.03.2013.гпдине.

2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм
гласнику града Приједпра".
Брпј: 01-111-30/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум: 13.03.2013. гпд. Сеад Јакуппвић, с.р.

2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а пбјавиће се у "Службенпм
гласнику града Приједпра".
Брпј: 01-111-31/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић с.р.

33.
На пснпву шлана 35. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
35. Статута града Приједпра- прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу нашелнице Пдјељеоа за
финансије

1. БИЉАНА

МАЛБАЩИЋ, дипл.ецц из
Приједпра именује се за нашелницу
Пдјељеоа
за
финансије
у
Административнпј
служби
града
Приједпра, на вријеме трајаоа мандата
Скупщтине града Приједпра.

2. Именпвана из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана 14.03.2013.
гпдине.
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Брпј: 3/13

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу нашелнице Пдјељеоа за
друщтвене дјелатнпсти

3. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".

1. ЉИЉАНА
Брпј: 01-111-35/13
Приједпр
Датум:13.03.2013.гпд.

БАБИЋ,
прпфеспр
хрватскпсрпскпг језика и југпславенске
коижевнпсти
и
спциплпгије
из
Приједпра именује се за нашелницу
Пдјељеоа за друщтвене дјелатнпсти у
Административнпј
служби
града
Приједпра, на вријеме трајаоа мандата
Скупщтине града Приједпра.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

34.
На пснпву шлана 35. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
35. Статута града Приједпра- прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу нашелнице Пдјељеоа за
ппщту управу

1. JАСМИНКА МУРСЕЛПВИЋ, дипл.правник
из Приједпра именује се за нашелницу
Пдјељеоа
за
ппщту
управу
у
Административнпј
служби
града
Приједпра, на вријеме трајаоа мандата
Скупщтине града Приједпра.

2. Именпвана из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана 14.03.2013.
гпдине.

3. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".
Брпј: 01-111-36/13
Приједпр
Датум:13.03.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

35.
На пснпву шлана 35. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
35. Статута града Приједпра- прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:

2. Именпвана из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана 14.03.2013.
гпдине.

3. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".
Брпј: 01-111-34/13
Приједпр
Датум:13.03.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

36.
На пснпву шлана 35. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
35. Статута града Приједпра- прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу нашелнице Пдјељеоа за
прпстпрнп уређеое

1. МИРЈАНА КПМЉЕНПВИЋ, дипл. инг.
архитектуре из Приједпра именује се за
нашелницу Пдјељеоа за прпстпрнп
уређеое у Административнпј служби
града Приједпра, на вријеме трајаоа
мандата Скупщтине града Приједпра.
2. Именпвана из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана 14.03.2013.
гпдине.
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3. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".
Брпј: 01-111-33/13
Приједпр
Датум:13.03.2013.гпд.

На пснпву шлана 35. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
35. Статута града Приједпра- прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу нашелника Пдјељеоа за
бпрашкп-инвалидску защтиту
1. МИЩП РПДИЋ, дипл.правник из
Приједпра именује се за нашелника
Пдјељеоа за бпрашкп-инвалидску
защтиту у Административнпј служби
града Приједпра, на вријеме трајаоа
мандата Скупщтине града Приједпра.
2. Именпвани из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана14.03.2013.
гпдине.
3. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".

Брпј: 01-111-39/13
Приједпр
Датум:13.03.2013.гпд.

сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу нашелника Пдјељеоа за
стамбенп-кпмуналне ппслпве

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

37.

1. РАДАН ВУКАДИНПВИЋ, дипл. инг.
сапбраћаја из Приједпра именује се за
нашелника Пдјељеоа за стамбенпкпмуналне ппслпве у Административнпј
служби града Приједпра, на вријеме
трајаоа мандата Скупщтине града
Приједпра.
2. Именпвани из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана 14.03.2013.
гпдине.
3. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".

Брпј: 01-111-38/13
Приједпр
Датум:13.03.2013.гпд.

На пснпву шлана 35. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
35. Статута града Приједпра- прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) Скупщтина града Приједпра, на IV

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

39.
На пснпву шлана 35. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
35. Статута града Приједпра- прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је:

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

38.

Брпј: 3/13

РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу нашелнице Пдјељеоа за
привреду и ппљппривреду
1.

ЗИНАЈДА
ХПЩИЋ,
дипл.ецц
из
Приједпра именује се за нашелницу
Пдјељеоа
за
привреду
и
ппљппривреду у Административнпј
служби града Приједпра, на вријеме
трајаоа мандата Скупщтине града
Приједпра.
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2.

Именпвана из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана 14.03.2013.
гпдине.

3.

Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".

Брпј: 01-111-37/13
Приједпр
Датум:13.03.2013.гпд.

2/13), а накпн прпведене прпцедуре јавнпг
кпнкурса и приједлпга Кпмисије за избпр и
именпваоа, Скупщтина града Приједпра је на
IV сједници пдржанпј 13.03.2013. гпдине,
дпнијела :
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу секретара
Скупщтине града Приједпра

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

1. ЖЕЉКП ЩКПНДРИЋ, дипл.правник из
Приједпра именује се за секретара
Скупщтине града Приједпра, на
вријеме трајаоа мандата Скупщтине
града Приједпра.

40.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст, ("Службени
гласник града Приједпра" брпј: 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст, ("Службени гласник града
Приједпра" брпј: 2/13), Скупщтина града
Приједпра на IV
сједници пдржанпј
13.03.2013.гпдине, дпнијела је
РЈЕЩЕОЕ
п разрјещеоу в.д. секретара
Скупщтине града Приједпра

1.

2.

ЖЕЉКП ЩКПНДРИЋ , дипл.правник
разрјещава
се
в.д.
секретара
Скупщтине града Приједпра са данпм
13.03.2013.гпдине.

Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа,
а
пбјавиће
се
у
"Службенпм
гласнику
града
Приједпра".

Брпј: 01-111-40/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

41.
На пснпву шлана 34. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ("Службени гласник Републике
Српске",брпј: 101/04,42/05 и 118/05), те шлана
18. и 27. Статута града Приједпра - прешищћен
текст ("Службени гласник града Приједпра",
брпј: 2/13) и шлана 146. Ппслпвника Скупщтине
града Приједпра – прешищћен текст
("Службени гласник града Приједпра" брпј:

Брпј: 3/13

2. Именпвани из ташке 1. пвпг рјещеоа
ступиће на дужнпст дана 14.03.2013.
гпдине.
3. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".
Брпј:01-111- 41/13
Приједпр,
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

42.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра- прешищћен текст („Службени
гласник града Приједпра“, брпј:. 2/13) и шлана
146. Ппслпвника Скупщтине града Приједпрапрешищћен текст („Службени гласник града
Приједпра“, брпј: 2/13), а на приједлпг
Ппвјеренищтва ППСДПБиХ Приједпр и
сагласнпсти Градскпг пдбпра СДА Приједпр,
Скупщтина града Приједпра, на IV сједници
пдржанпј 13.03.2013.гпдине д п н и ј е л а је:

РЈЕЩЕОЕ
п измјени Рјещеоа п именпваоу сталних
радних тијела Скупщтине града Приједпра
брпј: 01-111-14/13
1. У Рјещеоу п именпваоу сталних
радних тијела Скупщтине града
Приједпра
брпј:
01-111-14/13
(“Службени гласник града Приједпра”
брпј: 1/13) врще се измјене какп
слиједи:
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Брпј: 3/13

44.


У Кпмисију за равнпправнпст пплпва
именује се Пащалић Азра, пдбпрница
СДП БиХ, умјестп Щкерић Златка,
пдбпрник СДА,



У Пдбпр за дущтвени надзпр и
представке именује се Щкерић Златкп,
пдбпрник СДА, умјестп Пащалић Азре,
пдбпрница СДП БиХ.

2. Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику
града Приједпра".
Брпј: 01-111- 42/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013.гпд.

На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник града Приједпра ",брпј: 2/13 ) и шлана
145. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“ брпј:
2/13), разматрајући
Инфпрмацију п раду ЈУ Завпд за заппщљаваое
Републике Српске- Пале - Филијала Приједпр
за 2012. гпдину Скупщтина града Приједпра на
IV сједници пдржанпј дана 13.03.2013.гпдине,
дпнијела је:
ЗАКЉУШАК

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

1. Усваја се Инфпрмација п раду ЈУ Завпд
за заппщљаваое Републике СрпскеПале - Филијала Приједпр за 2012.
гпдину.

43.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра - прешищћен текст ("Службени
гласник града Приједпра" , брпј: 2/13) и шлана
145. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
– прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“
брпј:
2/13),
разматрајући
Инфпрмацију п раду Правпбранилащтва
Републике Српске – Сједищте замјеника
Приједпр за 2012. гпдину, Скупщтина града
Приједпра је на IV сједници пдржанпј дана
13.03.2013.гпдине, дпнијела:
ЗАКЉУШАК
1. Усваја се Инфпрмација п раду
Правпбранилащтва Републике Српске –
Сједищте замјеника Приједпр за 2012.
гпдину.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Брпј: 01- 022-27/13
Приједпр,
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01- 022-28/13
Приједпр,
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

45.
На пснпву шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст ("Службени
гласник града Приједпра ", брпј: 2/13 ) и шлана
145. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“, брпј:
2/13), разматрајући
Инфпрмацију п реализацији Прпграма
кприщтеоа
средстава
за
унапређеое
ппљппривредне прпизвпдое за 2012. гпдину,
Скупщтина града Приједпра на IV сједници
пдржанпј дана 13.03.2013.гпдине, дпнијела је
ЗАКЉУШАК
1. Усваја се Инфпрмација п реализацији
Прпграма кприщтеоа средстава за
унапређеое
ппљппривредне
прпизвпдое за 2012. гпдину
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2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01-022-29/13
Приједпр,
Датум:13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

46.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана
18. Статута града Приједпра – прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13), Скупщтина града Приједпра, на IV
сједници пдржанпј дана 13.03.2013. гпдине,
дпнијела је
ПДЛУКУ
п ппкретаоу ппступка куппвине пакета акција
емитента АД „Градска тржница“ Приједпр
I
Приступа се ппкретаоу ппступка
куппвине пакета акција емитента АД „Градска
тржница“ Приједпр.
II
Ппнуђаш пакета акција емитента АД
„Градска тржница“ Приједпр је Друщтвп за
управљаое пензијским резервним фпндпм РС
а.д. Баоа Лука (ПРЕФ), а кпји се налази у
ппртфељу ПРЕФ-а.
III
Брпј акција је 39.504, удип власнищтва
ПРЕФ-а у ппртфељу акција емитента је 9,70%,
ппшетна цијена пп акцији је 0,31 КМ, а ппшетна
вриједнпст пакета акција 12.246,00 КМ.
IV
Град Приједпр је спреман да уђе у
ппступак куппвине пакета акција пп цијени
кпја буде ппстигнута на аукцији.
Ппред цијене пакета биће пптребнп
платити и прпвизију за ппсредпваое у
куппвини пакета акција брпкерскпј кући кпја

Брпј: 3/13

укљушује прпвизију брпкера Баоалушке берзе
и Централнпг регистра хартије пд вриједнпсти.
V
За изврщеое пве Пдлуке задужује се
Пдјељеое за финансије и Пдјељеое за
привреду и ппљппривреду.
VI
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а биће пбјављена у „Службенпм
гласнику града Приједпра“.

Брпј:01-022-30/13
Приједпр
Датум: 13.03.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

47.
АКТИ ГРАДПНАШЕЛНИКА
На пснпву шлана 72. став 3. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05 и
118/05), и шлана 46. Статута ппщтине Приједпр
("Службени гласник ппщтине Приједпр", брпј:
5/05 и 9/07), а у вези са Пдлукпм п
усклађиваоу Статута
ппщтине Приједпр
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
7/12) Градпнашелник Приједпра, д п н п с и
ПДЛУКУ
1. Пдпбравају се нпвшана средства у
укупнпм изнпсу пд 28.000,00 КМ, ИПЦ
„Кпзарски вјесник“ Приједпр за
суфинансираое трпщкпва рада пвих
медијских кућа у 2013.гпдини, какп
слиједи:


изнпс пд 19.000,00 КМ за Кпзарски
вјесник,а



изнпс пд 9.000,00 КМ за Радип телевизију
Приједпр.
2. Средства из ташке 1. пве пдлуке
исплатити
из
Бучета
ппщтине
Приједпр, на терет ставке 415200
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Ушещће у финансираоу јавних медија,
на жирп рашун брпј: 562-007-0006263992, птвпрен кпд Развпјне банке, ЈИБ:
4400692240009.
3. Пва пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а п изврщеоу исте стараће
се Пдјељеое за финансије и иста ће
бити пбјављена у "Службенпм гласнику
ппщтине Приједпр".
Брпј: 02-40-212/13
Датум: 21.02.2013.гпд.

ГРАДПНАШЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став 3. Зкпна п
лпкалнпј сампуправи („ Службени гласник
Републике Српске“, брпј 101/04, 42/05, и
118/05) и шлана 46. Статута Града Приједпра
(„Службени гласник
града Приједпра“,
бр.2/13), Градпнашелник Града Приједпра,
дпнпси
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу Кпмисије
I.

Именује се Кпмисија за израду пдлуке
п мјерама защтите пд ппжара на
ппдрушју града Приједпра, у саставу:

1. др. Дущан Враоещ, дипл. инг.
технплпгије, щеф Пдсјека цивилне
защтите, ............................предсједник,
2. Небпјща
Миљущ,
дипл.
инг.
мащинства,
старјещина
ПП
Теритпријелна ватрпгасна јединице
Приједпр, ........................................шлан,
3. Јефа Керанпвић, дипл. правник, щеф
Службе за ппщте ппслпве..............шлан,
4. Драган Радпсавац, инг.защтите пд
ппжара,
представник
Републишке
прптивппжарне инспекције........... шлан
и
5. Мустафа Фазлић, инг. защтите пд
ппжара, представник Ватрпгаснпг
друщтва Кпзарац,..........................шлан.

Брпј: 3/13

II. Задатак Кпмисије из ташке I пвпг
рјещеоа је да, у циљу пбезбјеђеоа
јединственпг функципнисаоа система
защтите пд ппжара на ппдрушју Града
Приједпр, изради oдлуку п мјерама
защтите пд ппжара, кпјпм ће се
регулисати пбласт защтите пд ппжара
и утврдити пбавезе, пдгпвпрнпст и
кппрдинисанп
дјелпваое
свих
субјеката у пвпј пбласти на ппдрушју
Града Приједпра.
III. Oвп рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а истп ће се пбјавити у
„Службенпм гласнику града Приједпр“.
Брпј: 02 -111 -43/13
Датум: 05.03.2013.гпд.

ГРАДПНАШЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

На пснпву шлана 72. став 3. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05 и
118/05), и шлана 46. Статута града Приједпр
("Службени гласник града Приједпра –
прешищћени
текст",
брпј:
2/13),
Градпнашелник, д п н п с и
РЈЕЩЕОЕ
п именпваоу Кпмисије за сппменике и сппмен
пбиљежја
Шлан 1.
Именује се Кпмисија за сппменике и
сппмен пбиљежја на ппдрушју града
Приједпра, у слиједећем саставу:
1. Ненад Бабић, предсједник Кпмисије;
2. Зпран Предпјевић, шлан;
3. Вељкп Рпдић, шлан и
4. Златкп Ритан, шлан;
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Шлан 2.

Задатак Кпмисије из ташке 1. пвпг
Рјещеоа је да разматра иницијативе грађана,
удружеоа грађана и других за ппдизаое
нпвих сппменика везаних за пслпбпдилашке
ратпве, на ппдрушју града Приједпра.
Шлан 3.
Пвп рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, и биће пбјављенп у "Службенпм
гласнику града Приједпра",
Брпј: 02-111-25/13
Датум: 01.03.2013. гпд.

ГРАДПНАШЕЛНИК
Маркп Павић,с.р.

48.
ПГЛАСНИ ДИП
На пснпву шлана 29. Правилника п
упису у регистар заједница етажних власника
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03)
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве
Ппщтинске административне службе Приједпр
пбјављује:
ПГЛАСЕ
Кпд Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне
ппслпве Ппщтинске управе Приједпр изврщен
је упис Заједница етажних власника стамбених
зграда у:
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-128/12 пд
18.12.2012.гпдине, изврщилп је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 99/05, УПИС прпмјене
лица пвлащтених за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Г-4, УЛАЗ
БР. 2, Приједпр, ул. Мит. Петра Зимпоића
бр.15, и тп какп слиједи:
Нпви закпнски заступаник заједнице са данпм
пвпг уписа је Бакић Жељка, умјетп ранијег
Милпсављевић Радпвана.

Брпј: 3/13

________________________________________
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-1/13 пд
10.01.2013.гпдине, изврщилп је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 235/13, УПИС
ПСНИВАОА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАОЕ
ЗГРАДПМ Б5 – Л3 Приједпр, ул. Меще
Селимпвића бб.
Псниваши: 10 етажних власника дијела зграде .
Дјелатнпст: 81.10
Ппмпћне дјелатнпсти
управљаоа зградпм. Иступа у правнпм
прпмету сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за
пбавезе пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм.
Шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа дјела
зграде.
Заступа: Јпкић Мпмир, предсједник скупщтине
заједнице, сампсталнп и без пгранишеоа
________________________________________
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-3/13 пд
16.01.2013.гпдине, изврщилп је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 236/13, УПИС
ПСНИВАОА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАОЕ
ЗГРАДПМ „ЗАБУНПВ“ Приједпр, ул. Милпща
Пбренпвића бб.
Псниваши: 7 етажних власника дијела зграде .
Дјелатнпст: 81.10
Ппмпћне дјелатнпсти
управљаоа зградпм. Иступа у правнпм
прпмету сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за
пбавезе пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм.
Шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа дјела
зграде.
Заступа: Радић Раткп, предсједник скупщтине
заједнице, сампсталнп и без пгранишеоа.
________________________________________
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-23/13 пд
13.02.2013.гпдине, изврщилп је у регистру

Страна 127

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 62/04, УПИС прпмјене
лица пвлащтенПГ за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА УПРАВЉАОЕ ДИЈЕЛПМ ЗГРАДЕ УЛАЗ – А,
Приједпр, ул. Впјвпде Путника бр. 9, „Пећани“
Х – 2, улаз А, и тп какп слиједи:
Нпви закпнски заступник заједнице са данпм
пвпг уписа је Батпз Стпјанка, умјетп ранијег
Јанкпвић Здравке.
_______________________________________
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-183/13 пд
06.02.2013.гпдине, изврщилп је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 77/05, УПИС прпмјене
лица пвлащтенпг за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА УПРАВЉАОЕ ЗГРАДПМ
Ц - 3, Улаз 4,
Приједпр, ул. М.П. Зимпоића, и тп какп
слиједи:
Нпви закпнски заступник заједнице са данпм
пвпг уписа је Кпвашевић Спфија,
умјетп
ранијег Ћпрић Милана.
________________________________________
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-19/13 пд
26.02.2013.гпдине, изврщилп је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 237/13, УПИС
ПСНИВАОА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАОЕ
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ УЛАЗ Б, Приједпр, ул. Краља
Александра бр. 41 –б.
Псниваши: 27 етажних власника дијела зграде .
Дјелатнпст: 81.10
Ппмпћне дјелатнпсти
управљаоа зградпм. Иступа у правнпм
прпмету сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за
пбавезе пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм.
Шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа дјела
зграде.

Брпј: 3/13

Заступа:
Влашина
Драган,
предсједник
скупщтине заједнице, сампсталнп и без
пгранишеоа.
________________________________________
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-33/13 пд
12.03.2012.гпдине, изврщилп је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 1/04, УПИС прпмјене
лица пвлащтених за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА УПРАВЉАОЕ ЛАМЕЛПМ „Д“ ,ЗГРАДЕ М –
1/8, Приједпр, ул. Мајпра Милана Тепића
бр.8, и тп какп слиједи:
Нпви закпнски заступаник заједнице са данпм
пвпг уписа је Лабус Дущица, умјетп ранијег
Лабус Драге.
_______________________________________
*Пдјељеое за стамбенп-кпмуналне ппслпве,
Административне службе ппщтине Приједпр,
на темељу рјещеоа бр. 08-372-32/13 пд
13.03.2013.гпдине, изврщилп је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,
у регистарскпм листу бр. 238/13, УПИС
ПСНИВАОА
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАОЕ
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ Г – 3, УЛАЗ бр.6, Приједпр, ул.
Митрппплита Петра Зимпоића бр. 7.
Псниваши: 11 етажних власника дијела зграде.
Дјелатнпст: 81.10
Ппмпћне дјелатнпсти
управљаоа зградпм. Иступа у правнпм
прпмету сампсталнп у пквиру дјелатнпсти, за
пбавезе пдгпвара цјелпкупнпм импвинпм.
Шланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа дјела
зграде.
Заступа: Алајбегпвић Месуд, предсједник
скупщтине заједнице, сампсталнп и без
пгранишеоа.
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Брпј: 3/13

САДРЖАЈ
Брпј акта

Страна

15. Пдлука п усвајаоу Извјещтајa п раду Градпнашелника и Административне службе града
Приједпра за 2012. гпдину
16. Пдлука п усвајаоу гпдищоег плана пдржаваоа защтите,рекпнструкције и изградое
лпкалних путева,некатегприсаних путева и улица на ппдрушју града Приједпра за
2013.гпд.
17. Закљушак уз гпдищои план пдржаваоа защтите,рекпнструкције и изградое лпкалних
путева,некатегприсаних путева и улица на ппдрушју града Приједпра за 2013.гпд.
18. Закљушак п ппкретаоу иницијативе за измјену и дппуну Пдлуке п лпкалним путевима,
некатегприсани путевима и улицама у насељима
19. Пдлука п Прпграму уређеоа грађевинскпг земљищта за 2013. гпдину
20. Пдлука п утврђиваоу пснпвице за израшунаваое висине једнпкратне ренте у 2013. гпд.
21. Пдлука п утврђиваоу базне цијене за пбрашун накнаде уређеоа градскпг грађевинскпг
земљищта у 2013.гпд.
22. Пдлука п именпваоу мртвпзпрника у 2013. гпдини
23. Закљушак п усвајаоу инфпрмације п реализацији Пперативнпг плана дпбре управе у
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Страна 129

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Брпј: 3/13

-П"Службени гласник" издаје Скупщтина града Приједпра, а уређује га и щтампа Струшна служба
Скупщтине града и градпнашелника. На пснпву шлана 176. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града Приједпра",брпј: 2/13).
Главни и пдгпвпрни уредник, секретар Скупщтине града ЖЕЉКП ЩКПНДРИЋ, диплпмирани правник,
канцеларија брпј 65.
Скупщтина града Приједпра телефпн брпј: 052/245-125.
Web adresa:www.prijedorgrad.org

