ГПДИНА XXII
ШЕТВРТАК 09.05.2013.
64.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05) и шлана 18. и 71.
Статута града Приједпра – Прешищћен текст
(Службени гласник града Приједпра брпј: 2/13)
Скупщтина града Приједпра на VI сједници
пдржанпј дана 08.05.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п прпмјени Статута Града Приједпра
Шлан 1.
У шлану 4. иза ријеши „Трнпппље“
брище се ријеш „Тукпви“, а пстали дип текста
пстаје непрпмјеоен.
Шлан 2.
Шлан 6. став 2. мијеоа се и гласи:
Грб града има пблик щтита са благим
линијама. Ппдлпга щтита је у бпјама заставе
Републике Српске. Унутар щтита у гпроем
дијелу налази се симбпл бијеле бпје кпји
представља сунце и пблик сппменика на
Кпзари. У средини дијела налази се симбпл
плаве бпје кпји у свпм гпроем, кпнкавнпм
дијелу представља Кпзару, а у дпоем
таласастпм дијелу, ријеку Сану. У дпоем
дијелу налази се симбпл црне бпје
расцвјеталпг слпва“П“ – ппшетнп слпвп
Приједпра.
Симбпли пдражавају и представљају:
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- Сунце, Кпзару, Сану –привредне услпве рада и
живпта,
- Слпвп „П“ – Град Приједпр, села, насеља,
руднике, фабрике, културне институције,
щкпле, дпмпве и оихпве станпвнике,
- Сунце - извпр живпта, сппменик на Кпзари,
велике жртве, патое и страдаоа, али и велике
ппбједе једне генерације и нащу свијетлу
будућнпст.
- Грб се мпже упптребљавати у свешаним и
другим приликама, а сагласнпст са оегпвпм
упптребпм у другим приликама даје
Градпнашелник.
Шлан 3.
У шлану 22. став. 1. брпј „45“ замјеоује се
брпјем „30“.
Шлан 4.
У шлану 77. став 1. накпн двије ташке брищу се
ријеши „пблику, садржају и упптреби грба“, а
пстали дип текста пстаје непрпмијеоен.
Шлан 5.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пп
пбјављиваоу у „Службенпм гласнику града
Приједпра“ .

Брпј:01-022-49/13
Приједпр
Датум:08.05.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.
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65.
На пснпву шлана 26. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04. 42/05 и 118/05), шлана
12. Закпна п защтити пд ппжара („Службени
гласник Републике Српске“, брпј. 71/12), а у
вези са Пдлукпм п усвајаоу Плана защтите пд
ппжара ппщтине Приједпр („Службени гласних
ппщтине Приједпр“, бр. 1/04) и шлана 18.
Статута Града Приједпра – прешищћен текст („
Службени гласник града Приједпра“, бр. 2/13)
Скупщтина Града Приједпра, на VI сједници
пдржанпј 08.05.2013 гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п мјерама защтите пд ппжара
на ппдрушју града Приједпра
I- ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Пвпм
пдлукпм
утврђује
се
нашин
прганизпваоа и спрпвпђеоа мјера защтите пд
ппжара на ппдрушју Града Приједпра ( у даљем
тексту: Град) у складу са Закпнпм п защтити пд
ппжара ( у даљем тексту: Закпн) и Планпм
защтите пд ппжара ппщтине Приједпр (у
даљем тексту: План ), нпсипци активнпсти
защтите пд ппжара, нашин кппрдинације
оихпвпг рада, кап и друга питаоа пд знашаја
за успјещнп функципнисаое мјера защтите пд
ппжара на ппдрушју Града.
Шлан 2.
У циљу пткриваоа и спрешавоа ппаснпсти пд
ппжара и спащаваоа људи и материјалних
дпбара угрпжених ппжарпм на ппдрушју Града,
предузећа и друга правна лица, пргани
лпкалне сампуправе, лица кпја пбављају
дјелатнпст лишним радпм и ппјединци
прганизују и спрпвпде мјере защтите пд
ппжара.
Шлан 3.
Спрпвпђеое мјера защтите пд ппжара
пбухвата управне, прганизаципне, технишке,
пбразпвне и прппагандне активнпсти кпје се
предузимају у циљу спрешаваоа избијаоа и
щиреоа ппжара, оегпвпг пткриваоа и
гащеоа, те спащаваоа људи и материјалних
дпбара угрпжених ппжарпм на ппдрушју Града.
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Шлан 4.
Мјере защтите пд ппжара прганизују се и
спрпвпде на цијелпј теритприји Града и на
свим пбјектима кпји су излпжени ппаснпстима
пд избијаоа и щиреоа ппжара.
II -ПРГАНИЗПВАОЕ ЗАЩТИТЕ ПД ППЖАРА
Шлан 5.
Нашин прганизпваоа защтите пд ппжара на
ппдрушју Града утврђуује се Планпм, кпји
дпнпси Скупщтина града.
Шлан 6.
Защтита пд ппжара шини саставни дип
безбједпнпсних мјера и радои кпје су
прпписане другим закпнима и прпписима,
збпг шега прганизација защтите пд ппжара на
ппдрушју Града
Приједпра пбухвата све
пбавезе кпје су Закпнпм стављене у
надлежнпст Града кап интегралнпг дијела
Републике Српске.
Шлан 7.
У прганизацији и спрпвпђеоу мјера защтите
пд ппжара
на ппдрушју Града ушествују:
Скупщтина Града, Градпнашелник, Градски
щтаб за ванредне ситуације, Теритпријална
ватрпгасна јединица Приједпр, предузетне
ватрпгасне јединице, ватрпгасна друщтва,
ватрпгасни савез, прган управе за ппслпве
урбанизма и грађеоа, предузећа и друга
правна лица, државни и други пргани шије је
сједищте на ппдрушју Града.
Шлан 8.
Пбавезе и задаци ппјединих субјеката у
систему защтите пд ппжара на ппдрушју Града
утврђују се Планпм у складу са Закпнпм.
Шлан 9.
За ппдрушје Града пснива се Градска
прганизација
Теритпријалне
ватрпгасне
јединице Приједпр, шије су надлежнпсти и
дјелпкруг утвђени Пдлукпм п псниваоу.
Шлан 10.
Теритпријална ватрпгасна јединица је нпсилац
свих активнпсти защтите пд ппжара и нпсилац
развпја какп прпфесипналнпг такп и
дпбрпвпљнпг ватрпгаства на ппдрушју Града.
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III - МЈЕРЕ ЗАЩТИТЕ ПД ППЖАРА
Шлан 11.
Мјере защтите пд ппжара на ппдрушју Града
спрпвпде се ради спрешаваоа или свпђеоа на
најмаоу мјеру мпгућнпсти избијаоа и щиреоа
ппжара кап и гащеое ппжара и спащаваое
људи и материјалних дпбара угрпжених
ппжарпм и другим елементарним неппгпдама.
Шлан 12.
Нашин спрпвпђеоа мјера защтите пд ппжара
на ппдрушју Града утврђује се Планпм, а мјере
защтите пд ппжара у предузећима и другим
правним лицима изврщавају се према
властитим планпвима защтите пд ппжара.
Шлан 13.
Сви планпви защтите пд ппжара кпји се дпнпсе
на ппдрушју Града
мпрају садржавати
елементе
предвиђене
закпнпм
и
метпдплпгијпм за израду планпва защтите пд
ппжара.
Шлан 14.
Прпстпрни и урбанистишки план кап и
регулаципни планпви кпји се дпнпсе на
ппдрушју Града мпрају на бази ппстпјећег
стаоа ппжарнпг пптерећеоа и ппжарних
сектпра утврђених Планпм, утврдити све
неппхпдне и закпнпм прпписане мјере
защтите пд ппжара.
Шлан 15.
У технишкпј дпкументацији за стамбене пбјекте
са шетири и вище надземних етажа и пбјекте
немијеоене за јавну упптребу у кпјима се
пкупља, бправи или ради већи брпј лица,
утврђују се мјере защтите пд ппжара на бази
ппврщина и граница ппжарних сектпра, кап и
степена птппрнпсти прптив ппжара кпји су
утврђени Планпм.
Шлан 16.
Сви енергетски дијелпви пбјекта ( кптлпвнице,
трафпстанице,
агрегати,
ппдстанице
и
технишке етаже) мпрају бити пдвпјени пд
псталих
дијелпва
пбјеката,
зидпвима,
међуспратним кпнструкцијама и вратима.
Шлан 17.
Евакуација лица из пбјеката или ппжарнпг
сектпра врщи се евакуаципним путевима кпји
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се утврђују Планпм и планпвима защтите пд
ппжара предузећа и других правних лица.
Шлан 18.
Нпсећи елементи кпнструкције и елементи
пута за евакуацију с кпјих се ппжар мпже
пренијети из једнпг ппжарнпг сектпра у други
или са једнпг спрата на други пбавезнп се
праве пд негпривпг грађевинскпг материјала
птппрнпсти према ппжару најмаое 2 шаса.
Шлан 19.
Ради ефикаснпсти интервенције ватрпгасне
јединице мпрају се пбезбједити приступни
путеви пбјектима кпји мпгу бити захваћени
ппжарпм. Пви путеви мпрају пдгпварати
нпрмативима кпјима је пбезбјеђенп безбједнп
кретаое и прилаз ватрпгасне технике дп
пбјекта.
Шлан 20.
При прпјектпваоу и изградои нпвих
приступних путева, прплаза и прилаза, мпрају
се
пбезбједити
услпви
и
оихпве
карактеристике утврђене Планпм.
Шлан 21.
Прпстпрним, урбанистишким планпм и
регулаципним планпвима кпји се дпнпсе на
ппдрушју Града пбавезнп се утврђује систем
пбјеката впдпснабдјеваоа, развпј примарне и
секундарне
мреже
са
пдгпварајућим
капацитетима за пптребе гащеоа ппжара.
Ппред мјера за планираое и прпјектпваое
хидранске мреже за пбезбјеђеое впде за
гащеое ппжара предвиђене Планпм, пбавезнп
је да се на ппстпјећпј впдпвпднпј мрежи
пбезбједи
функципналнпст
ваоских
хидраната.
За пптребе гащеоа ппжара на ппдрушју Града
Приједпра кпје није ппкривенп хидрантскпм
мрежпм уређују се впдпзахвати на лпкцијама
кпје су утврђене Планпм.
Шлан 22.
Изградоу и усппстављаое ваоске хидрантске
мреже у складу са Правилникпм п технишким
нпрмативима за сппљну и унутращоу
хидрантску мрежу за гащеое, усппстављаое
катастра хидраната на ппдрушју Града и
пбезбјеђеое функципналнпсти и пдржаваоа
ппстпјећих хидраната врщи ЈКП „Впдпвпд“
Приједпр.
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Шлан 23.
Ради пбезбјеђеоа услпва за снабдјеваое
впдпм за гащеое ппжара уређују се прилази
ватрпгасним впзилима лпкалитетима на
впдпстаницама и впдним акумулацијама
предвиђених Планпм.
Шлан 24.
Ради защтите пд ппжара на птвпренпм
прпстпру и унапређеоу защтите щума пд
ппжара, Градски щтаб за ванредне ситуације
дпнпси
гпдищои
план
пперативнпг
спрпвпђеоа мјера защтите пд ппжара пд
интереса за Републику Српску за ппдрушје
Града.
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јединица са прганизацијпм, надлежнпстима,
нашинпм
функципнисаоа
и
нашинпм
финансираоа кпји се утврђује пдлукпм п
псниваоу Градске прганизације теритпријалне
ватрпгасне јединице Приједпр и Планпм.
Теритпријална ватрпгасна јединица је дужна
пружити струшну и материјалнп-технишку
ппмпћ ватрпгасним друщтвима, пднпснп
дпбрпвпљним ватрпгасним јединицама у
складу са свпјим мпгућнпстима.
Шлан 31.
Фпрмираое
дпбрпвпљних
ватрпгасних
јединица, оихпва прганизације и нашин
функципнисаоа мпрају бити усаглащени са
Планпм и са Закпнпм.

IV -ВАТРПГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ
Шлан 25.
За ппдрушје Града у складу са Закпнпм и
Планпм пснивају се ватрпгасне јединице.
Шлан 26.
Ватрпгасне јединице пснивају се ради
ушестваваоа у спрпвпђеоу превентивних
мјера защтите пд ппжара, гащеое ппжара и
спащаваоа људи и материјалних дпбара
угрпжених
ппжарпм
и
елементарним
неппгпдама.
Шлан 27.
Принципи
прганизпваоа
и
технишке
ппремљенпсти ватрпгасних јединица утврђују
се Планпм с циљем да се пбезбједи ефикасна
и благпвремена интервенција ватрпгасних
јединица.
Шлан 28.
На ппдрушју Града фпрмира се Теритпријална
ватрпгасна јединица кап прпфесипнална
ватрпгасна јединица
и дпбрпвпљне
ватрпгасне јединице кпје се мпгу фпрмирати у
ватрпгасним
друщтвима,
привредним
друщтвима, и другим правним лицима у
складу са Закпнпм.
Шлан 29.
Прпфесипналне ватрпгасне јединице мпгу се
фпрмирати и у предузећима и другим правним
лицима кап предузетне ватрпгасне јединице.

Теритпријална
фпрмира кап

Шлан 30.
ватрпгасна јединица се
прпфесипнална ватрпгасна

Шлан 32.
У гащеоу ппжара и спащаваоу људи и
материјалних дпбара угрпжених ппжарпм
ватрпгасне јединице су дужне међуспбнп
сарађивати и једне другима пружати ппмпћ у
људству и материјалнп-технишким средствима.
V- ВАТРПГАСНА ДРУЩТВА
Шлан 33.
На ппдрушју Града у складу са Закпнпм и
Планпм мпгу се пснивати ватрпгасна друщтва.
Ватрпгасна друщтва се фпрмирају ради
прганизпванпг дпбрпвпљнпг ушествпваоа у
гащеоу ппжара и спащаваоа људи и
материјалних дпбара угрпжених ппжарпм, кап
и ради превентивне дјелатнпсти, прппагираоа
ватрпгаства и врщеоа других задатака у вези
са защтитпм пд ппжара.
Шлан 34.
Ватрпгаснп друщтвп у свпм саставу мпра
имати дпбрпвпљну ватрпгасну јединицу
пбушену за гащеое ппжара.
Дпбрпвпљне
ватрпгасне
јединице
се
фпрмирају, ппремају и изврщавају задатке
гащеоа ппжара у складу са пдредбама Закпна
и у складу са Планпм.
Шлан 35.
Ватрпгасци у дпбрпвпљним ватрпгасним
јединицама пп правилу ушествују у акцијама
гащеоа ппжара бесплатнп.
Градпнашелник мпже ватрпгасним друщтвима,
на име накнаде лицима - ватрпгасцима кпји су

Страна 207

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

ушествпвали у акцијама гащеоа ппжара, за
један дан ушещћа у акцији гащеоа ппжара,
пдпбрити награду у висини једне пплпвине
дневнице кпја се исплаћује за заппслене у
Административнпј служби , а средства ће се
дпзнашити на жирп рашун пдређенпг
ватрпгаснпг друщтва.
Шлан 36.
Пдпбраваое
средстава
дпбрпвпљним
друщтвима на име награде за ушещће у акцији
гащеоа ппжара врщи се на
приједлпг
Теритпријалне ватрпгасне јединице, на пснпву
извјещтаја п акцији гащеоа ппжара и прегледа
лица – ватрпгасаца кпји су ушествпвали у
акцији гащеоа ппжара, кпји су ватрпгасна
друщтва пбавезна дпставити Теритпријалнпј
ватрпгаснпј јединици.
Шлан 37.
Ватрпгасна друщта свпје захтјеве и пптребе за
финансијским
и
матријалнп-технишким
средствима упућују Теритпријалнпј ватрпгаснпј
јединици.
Теритпријална ватрпгасна јединица је дужна
пружити струшну и материјалнп-технишку
ппмпћ дпбрпвпљнпј ватрпгаснпј јединици у
складу са свпјим мпгућнпстима. Захтјеве
упућене пд стране ватрпгасних друщтава кпје
ТВЈ није у мпгућнпсти испунити,
иста
прпслјеђује Градпнашелнику Града Приједпр (
у даљем тексту: Градпнашелник).
VI - ГАЩЕОЕ ППЖАРА
Шлан 38.
Сваки грађанин на ппдрушју Града
кпји
примјети ппжар дужан је да га угаси акп тп
мпже ушинити без ппаснпсти за себе или друга
лица. Укпликп грађанин није у мпгућнпсти да
угаси ппжар, дужан је п ппжару пбавјестити
ватрпгасну јединицу на телефпн брпј 123,
пднпснп станицу пплиције на телефпн брпј
122.
Шлан 39.
Све прганизпване ватрпгасне јединице на
ппдрушју Града дужне су, у складу са свпјим
надлежнпстима, врщити гащеое ппжара и
спащаваое људи и материјалних дпбара
угрпжених ппжарпм.
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Шлан 40.
Пперативне активнпсти гащеоа ппжара на
ппдрушју Града, спрпвпде се у складу са
Планпм.
Шлан 41.
Нпсилац свих активнпсти на гащеоу ппжара на
ппдрушју Града је Теритпријална ватрпгасна
јединица.
Пперативне активнпсти других ватрпгасних
јединица и субјеката укљушених у гащеое
ппжара врще се у пптпунпј кппрдинацији и
сарадои са Теритпријалнпм ватрпгаснпм
јединицпм.
Шлан 42.
Редпслијед укљушиваоа ватрпгасних јединица
у акцију гащеоа ппжара реализује се према
Плану, с тим щтп се Теритпријална ватрпгасна
јединица увијек укљушује у првпм ппзиву.
Шлан 43.
Теритпријална ватрпгасна јединица Града
дужна је пдмах пп дпјави ппжара у щтп
краћем рпку приступити гащеоу ппжара и
спащаваоу људи и матријалних дпбара
угрпжених ппжарпм.
Дпбрпвпљне ватрпгасне јединице ватрпгасних
друщтава Града, пдмах, пп сазнаоу за ппжар
приступају акцији гащеоа ппжара на билп кпм
пбјекту у зпни дјелпваоа са пбавезпм да се
изврщи дпјава Теритпријалнпј ватрпгаснпј
јединици а ван зпне дјелпваоа дужни су
приступити акцији гащеоа ппжара на тражеое
кпмандира ТВЈ, и пп наредби Градпнашелника.
Предузетне ватрпгасне јединице гасе ппжар на
билп кпм прпстпру предузећа, и ван предузећа
на тражеое кпмандира Теритпријалне
ватрпгасне
јединице
и
пп
наредби
Градпнашелника.
Шлан 44.
Ватрпгасне јединице мпрају имати пперативне
планпве у кпјима ће утврдити нашин упптребе
средстава и ппреме, нашин активираоа
шланпва јединица, вријеме пкупљаоа и
вријеме дп спремнпсти за интервенцију, те
нашин пружаоа ппмпћи у акцији гащеоа и
спащаваоа.
Ватрпгасне јединице на ппдрушју Града дужне
су да извпде из властитих пперативнптактишких планпва защтите пд ппжара дпставе
Теритпријалнпј ватрпгаснпј јединици.
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Шлан 45.
У слушају прпглащеоа стаоа елементарне
неппгпде пд стране Градскпг щтаба за
ванредне
ситуације,
рукпвпђеое,
кппрдинација и спрпвпђеое пперативних
активнпсти защтите пд ппжара изврщавају се у
складу са пдредбама Закпна п защтити и
спащаваоу у ванредним ситуацијама
(„
Службени гласник Републике Српске“, бр.
121/12).
Шлан 46.
У слушајевима када су размјере ппжара такве
да ангажпваое распплпживих ватрпгасних
јединица на ппдрушју Града није дпвпљанп за
успјещнп гащеое ппжара, Градпнашелник, на
захтјев кпмандира Теритпријалне ватрпгасне
јединице,
упућује
захтјев
надлежним
прганима сусједних ппщтина за упућиваое
оихпвих ватрпгасних јединица, ради пружаоа
ппмпћи на гащеоу ппжара и спащаваоу људи
и импвине угрпжене ппжарпм.
Шлан 47.
У слушају упућиваоа захтјева за ппмпћ у
гащеоу ппжара пд стране надлежних пргана
сусједних ппщтина, Градпнашелник пбавезнп
дпнпси пдлуку
п пружаоу ппмпћи и
упућиваоу пдређенпг људства и материјалнптехнишких средстава Теритпријалне ватрпгасне
јединице. Приликпм дпнпщеоа пдлуке п
пружаоу ппмпћи и дпнпщеоа планпва за
пружаое ппмпћи сусједним ппщтинама
пптребнп је впдити рашуна да на ппдрушју
Града мпра пстати најмаое 2/3 људства и
ппреме Теритпријалне ватрпгасне јединице.
Шлан 48.
У слушају избијаоа ппжара већих размјера,
ппред ангажпваоа и
садејства свих
ватрпгасних јединица на ппдрушју Града и
пружаоу ппмпћи ради спащаваоа људи и
материјалних дпбара, пбавезнп се укљушују:
ЈЗУ Бплница „др Младен Стпјанпвић“
Приједпр, ЈЗУ Дпм здравља Приједпр , ЈКП
„Впдпвпд“, ЈКП „Кпмуналне услуге“, Станица
јавне безбједнпсти Приједпр, и предузећа
кпја, према евиденцији Градскпг пдсјека
цивилне защтите, ппсједују ппрему и средства
за гащеое ппжара.
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Шлан 49.
У циљу пствариваоа успјещнпг садејства
ватрпгасних јединица у акцијама гащеоа
ппжара на ппдрушју Града усппставља се
јединствен систем везе између ТВЈ и
дпбрпвпљних ватрпгасних јединица, кпји се
регулище планпм веза кпји пви субјекти
заједнишки разрађују и дпнпсе.
VII- ФИНАНСИРАОЕ ЗАЩТИТЕ ПД ППЖАРА
Шлан 50.
Предузећа и друга правна лица кап и
ппјединци на ппдрушју Града финасирају
защтиту пд ппжара кап саставни дип редпвне
дјелатнпсти.
Шлан 51.
Средства за рад Теритпријалне ватрпгасне
јединице Приједпр пбезбјеђују се у бучету
Града и из намјенских средстава издвпјених за
пптребе защтите пд ппжара, кап и прихпда
кпје пва јединица пстварују врщеоем услуга
кпје не спадају у редпвну дјелатнпст, те других
извпра у складу са Закпнпм.
Шлан 52.
Средства за рад ватрпгасних друщтава и
дпбрпвпљних ватрпгасних јединица кпје се
фпрмирају у ватрпгасним друщтвима мпгу се
пбезбиједити из бучета Града, шланарина и
ппклпна, намјенских средстава за пствариваое
задатака цивилне защтите укпликп у складу са
Закпнпм п защтити и спащаваоу пва јединица
пбавља те задатке.
Средства за рад ватрпгаснпг друщтва кпје је
пснпванп за једнп или вище предузећа или
других правних лица, и за рад дпбрпвпљне
ватрпгасне јединице тпга друщтва пбезјеђују
се из средстава предузећа, пднпснп других
правних лица за кпја је друщтвп пснпванп.
VIII - НАДЗПР НАД СПРПВПЂЕОЕМ МЈЕРА
ЗАЩТИТЕ ПД ППЖАРА.
Шлан 53.
Надзпр над спрпвпђеоем пдредаба
пве пдлуке пстварује се у складу са пдредбама
из шлана 72. дп шлана 77. Закпна п защтити пд
ппжара („Службени гласник Републике
Српске„ бр.71/12)
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I АЕРПДРПМСКП НАСЕЉЕ
IX - КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 54.
За
ппвреду
пдредаба
пве
пдлуке
примјеоиваће се казнене пдредбе Закпна п
защтити пд ппжара („Службени гласник
Републике Српске“, бр.71/12) и пдредбе
Закпна п прекрщајима („Службени гласник
Републике Српске“, бр: 34/06 и 1/09).

240) Улица 12 ЗВЈЕЗДИЦА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Диане Будисављевић,
пружа се у правцу ЈЗ, слијепа је улица, дужина
110m
241) Улица 7. СЕПТЕМБРА 1944 - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Фраое Клуза, пружа се
у правцу СИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Миланшића Миљевића, дужина 370m

X- ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 55.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.

Брпј:01-022-50/13
Приједпр
Датум:08.05.2013.гпд

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

66.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник РС“,
брпј: 101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 18.
Статута града Приједпра- прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпра“,
брпј:2/13), а на приједлпг Кпмисије за
спрпвпђеое ппступка утврђиваоа грба
ппщтине, прпмјене назива ппјединих улица те
пдређиваоа назива неименпваним улицама и
у складу са Пдлукпм п критеријима и ппступку
за пдређиваое и прпмјену имена улица и
тргпва на ппдрушју ппщтине Приједпр
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“
брпј:7/09) Скупщтина града Приједпра је VI
сједници пдржанпј дана 08.05.2013. гпдине,
дпнијела

ПДЛУКУ
п дппуни Пдлуке п именима улуца и тргпва

У Пдлуци п именима улица и тргпва
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, брпј:
3/85, 2/89, 1/93, 2/93, 3/97, 11/2005) у шлану 3.
став 1. иза ташке 239 дпдају се ташке какп
слиједи:

242) Улица АРХИМАНДРИТА ПАРТЕНИУСА ппшиое пд раскрснице са улицпм Руди
Шајевца, пружа се у правцу СИ, слијепа је
улица, дужина 280m
243) Улица БЛАЖЕ КПНЕСКПГ - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Раде Кпндића, пружа се
у правцу СИ и заврщава на крај насеља,
слијепа је улица, дужина 150m
244) Улица БРАНКА РАДИШЕВИЋА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Руди Шајевца, пружа се
у правцу СИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Љубијски Рудар, дужина 120m
245) Улица БРАНКА ЋППИЋА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Милана Шетића, пружа
се у правцу СИ и заврщава на крај насеља,
слијепа је улица, дужина 370m
246) Улица ВАСКА ПППЕ - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Славка Рпдића, пружа
се у правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
улицпм 7. септембра, дужина 220m
247) Улица ВУКАЩИНА САНДАЉА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Руди Шајевца, пружа се
у правцу СИ, слијепа је улица, дужина 260m
248) Улица ГПЈКА БАНПВИЋА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм 7. септембра, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Миланшића Миљевића, дужина 190m
249) Улица ГРШКИХ ДПБРПТВПРА - ппшиое пд
раскрснице са Кпзарскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
улицпм Руди Шајевца, дужина 220m
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250) Улица ДАНИЛА КИЩА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Фраое Клуза, пружа се
у правцу СИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Миланшића Миљевића, дужина 160m
251) Улица ДЕСАНКЕ МАКСИМПВИЋ - ппшиое
пд раскрснице са Кпзарскпм улицпм, пружа се
у правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
улицпм Прпте Симе Стпјанпвића, дужина 220m
252) Улица ДР ДАНИЦЕ ПЕРПВИЋ - ппшиое пд
раскрснице са Кпзарскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
улицпм Руди Шајевца, дужина 360m
253) Улица ДРАГУТИНА МИТРИНПВИЋА ппшиое пд раскрснице са улицпм Милана
Шетића, пружа се у правцу истпка и заврщава
на раскрсници са улицпм Дущка Радетића,
дужина 110m
254) ДРИНСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са улицпм Љубијски Рудар, пружа се у правцу
СИ, слијепа је улица, дужина 150m
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260) Улица ЈАРЕ РИБНИКАР - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Љубијски Рудар, пружа
се у правцу СИ, слијепа је улица, дужина 170m
261)
ПЕРИЦЕ
ЕРЕМИЋАппшиое
пд
раскрснице са улицпм Руди Шајевца, пружа се
у правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Бранка Ћппића, дужина 80m
262)ЈЕВРЕЈСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Кпзарскпм улицпм, пружа се у правцу СЗ и
заврщава на раскрсници са улицпм Руди
Шајевца, дужина 200m
263) Улица ЈПВЕ БПСНИЋА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Диане Будисављевић,
пружа се у правцу СЗ, слијепа је улица, дужина
150m
264) Улица ЈУРЕ КАЩТЕЛАНА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Дущана Кпстића, пружа
се у правцу ЈИ и заврщава кпд канала
Макспвац, дужина 150m

255) Улица ДУЩАНА КПСТИЋА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Васка Пппе, пружа се у
правцу СИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Миланшића Миљевића, дужина 230m

265) Улица ЉУБИЈСКПГ РУДАРА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Миланшића Миљевића,
пружа се у правцу СИ и заврщава на
раскрсници са улицпм Ивице Митрашића
Брегејца, дужина 460m

256) Улица ДУЩКА РАДЕТИЋА - ппшиое пд
раскрснице са Кпзарскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
улицпм Руди Шајевца, дужина 310m

266) Улица МИЛАНА ВАСИЉЕВИЋА - ппшиое
пд раскрснице са улицпм ДР Данице Перпвић,
пружа се у правцу СИ и заврщава на крај
насеља, слијепа је улица, дужина 110m

257) Улица ЕЛЕ ЛАТАЛ - ппшиое пд раскрснице
са улицпм Миланшића Миљевића, пружа се у
правцу СИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Архимандрита Партениуса, дужина
90m

267) Улица МИЛАНА ШЕТИЋА - ппшиое пд
раскрснице са Кпзарскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
улицпм Руди Шајевца, дужина 260m

258) Улица ЗЕЈТИНЛИК - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Диане Будисављевић,
пружа се у правцу југа, слијепа је улица,
дужина 60m
259) Улица ИВИЦЕ МИТРАШИЋА – БРЕГЕЈЦА ппшиое пд раскрснице са улицпм Руди
Шајевца, пружа се у правцу СЗ и заврщава на
крај насеља, дужина 360m

268) Улица МИЛЕНКА ЩТРБЦА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм 7. септембра, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Данила Кища, дужина 210m
269) Улица МИХАЈЛА ЛАЛИЋА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Миланшића Миљевића,
пружа се у правцу СИ и заврщава на крај
насеља, слијепа је улица, дужина 160m
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270) Улица МИХАЈЛА ПУПИНА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Диане Будисављевић,
пружа се у правцу ЈЗ, слијепа је улица, дужина
100m
271) Улица МИЩКА КРАОЕЦА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Дущана Кпстића, пружа
се у правцу ЈИ и заврщава кпд канала
Макспвац, дужина 160m
272) Улица МЛАДЕНА ПЉАШЕ - ппшиое пд
раскрснице са Кпзарскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
улицпм Руди Шајевца, дужина 240m
273) МПЩТАНИШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са улицпм ДР Данице Перпвић,
пружа се у правцу СИ и заврщава на крај
насеља, слијепа је улица, дужина 100m
274) Улица НИКПЛЕ КПТЛЕ - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Руди Шајевца, пружа се
у правцу СИ, слијепа је улица, дужина 240m
275) Улица НИКПЛЕ ТЕСЛЕ - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Гпјка Банпвића, пружа
се у правцу СИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Слпбпдана Глумца, дужина 320m
276) Улица ПЕРЕ РАДЕТИЋА- ппшиое пд
раскрснице са улицпм Миланшића Миљевића,
пружа се у правцу СИ и заврщава на крај
насеља, слијепа је улица, дужина 140m
277) Улица ППРПДИЦЕ ПАВИШИЋ - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Диане Будисављевић,
пружа се у правцу СЗ, слијепа је улица, дужина
150m
278) Улица ПРПТЕ СИМЕ СТПЈАНПВИЋА ппшиое пд раскрснице са улицпм Милана
Шетића, пружа се у правцу СИ и заврщава на
крај насеља, слијепа је улица, дужина 370m
279) Улица РАДЕ БАЩИЋА - ппшиое пд
раскрснице са Кпзарскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
улицпм Прпте Симе Стпјанпвића, дужина 210m
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280) Улица МИЛАНШИЋА МИЉЕВИЋА ппшиое пд раскрснице са улицпм Руди
Шајевца, пружа се у правцу СЗ и заврщава на
раскрсници са улицпм Славка Рпдића, дужина
620m
281) Улица РАДЕНКА ПСТПЈИЋА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм 7. септембра, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Данила Кища, дужина 210m
282) РАСАДНИШКА
улица - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Миланшића Миљевића,
пружа се у правцу СИ и заврщава на крај
насеља, слијепа је улица, дужина 130m
283) Улица РПДПЉУБА ШПЛАКПВИЋА ппшиое пд раскрснице са улицпм Дущана
Кпстића, пружа се у правцу ЈИ и заврщава кпд
канала Макспвац, дужина 160m
284) Улица ДИАНЕ БУДИСАВЉЕВИЋ - ппшиое
пд раскрснице са улицпм Миланшића
Миљевића, пружа се у правцу СИ и заврщава
на раскрсници са улицпм Ивице Митрашића
Брегејца, дужина 390m
285) Улица СЛПБПДАНА ГЛУМЦА - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Диане Будисављевић,
пружа се у правцу ЈЗ, слијепа је улица, дужина
140m
286) ИЛИЈЕ ЗЕЛЕНИКЕ- ппшиое пд раскрснице
са улицпм Милана Шетића, пружа се у правцу
СИ и заврщава на раскрсници са улицпм
Дущка Радетића, дужина 110m
287) ХИЛАНДАРСКА
улица - ппшиое пд
раскрснице са улицпм ДР Данице Перпвић,
пружа се у правцу СИ и заврщава на крај
насеља, слијепа је улица, дужина 90m
288) ЦЕРСКА улица - ппшиое пд раскрснице са
улицпм Диане Будисављевић, пружа се у
правцу ЈЗ, слијепа је улица, дужина 90m
289) УЛИЦА 1. ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ ппшиое пд раскрснице са улицпм Руди
Шајевца, пружа се у правцу СЗ и заврщава на
раскрсници са улицпм Ивице Митрашића
Брегејца, дужина 190m
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II СРЕДОИ ПРЛПВЦИ (ЈАОИЋА ПУМПА)
290) Улица XVII КЉУШКЕ БРИГАДЕ - ппшиое
пд магистралнпг пута М4 Приједпр – Баоа
Лука, пружа се у правцу ЈЗ (1. улица паралелнп
са магистралним путем) и заврщава на
раскрсници са некатегприсаним путем Јаоића
Пумпа – Дпои Прлпвци (Враоещи), дужина
1150m
291) БАЛКАНСКА
улица ппшиое пд
раскрснице са Куманпвскпм улицпм, пружа се
у правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
Кикиндскпм улицпм, дужина 300m
292) Улица БРАЋЕ РАДИНПВИЋ - ппшиое пд
раскрснице са Санишкпм улицпм, пружа се у
правцу ЈЗ
(3. улица паралелнп са
магистралним путем) и заврщава на
раскрсници са Прлпвашкпм улицпм, дужина
420m
293) ДЕЈТПНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Прлпвашкпм улицпм, пружа се у
правцу ЈЗ и заврщава на раскрсници са
Крупскпм улицпм, дужина 580m
294) Улица ЂУРЕ ПУЦАРА - ппшиое пд
раскрснице са Санишкпм улицпм, пружа се у
правцу ЈЗ (2. улица паралелнп са
магистралним путем)
и заврщава на
раскрсници са Прлпвашкпм улицпм, дужина
520m
295) КАНАЛСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Прлпвашкпм улицпм, пружа се у правцу
истпка и заврщава кпд канала, дужина 100m

299) МАЈСКА улица -ппшиое пд раскрснице
Прлпвашке и Паншевашке улице, пружа се у
правцу југа уз канал и заврщава на крај
насеља, дужина 340m
300) Улица МИЛПРАДА ГПНШИНА -ппшиое пд
раскрснице са улицпм Браће Радинпвић,
пружа се у правцу ЈЗ и заврщава на крај
насеља, дужина 420m
301) ПРЛПВАШКА
улица –
ппшиое пд
магистралнпг пута М4 Приједпр – Баоа Лука,
пружа се у правцу ЈИ и заврщава на крај
насеља, дужина 670m
302) ПАНШЕВАШКА улица ппшиое пд
раскрснице Прлпвашке и Мајске улице, пружа
се у правцу ЈЗ и заврщава на крај насеља,
дужина 350m
303) САНИШКА
улица ппшиое пд
магистралнпг пута М4 Приједпр – Баоа Лука,
пружа се у правцу југа и заврщава на
раскрсници са Прлпвашкпм улицпм, дужина
560m
304) СЕМБЕРСКА улица ппшиое пд
раскрснице улица Ђуре Пуцара и Прлпвашке,
пружа се у правцу ЈЗ (кап наставак улице Ђуре
Пуцара) и заврщава на крај насеља, дужина
150m
305) БЕНКПВАШКА
улица ппшиое пд
раскрснице са Крупскпм улицпм, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на крај насеља, дужина
100m

296) СПКПЛСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Јасенишкпм улицпм, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на раскрсници са некатегприсаним
путем Дпои Прлпвци–засепк Тпмшићи,
дужина 320m

306) Улица СРПСКИХ ДПБРПВПЉАЦА ппшиое пд раскрснице са Прлпвашкпм улицпм,
пружа се у правцу ЈЗ и заврщава на крај
насеља, дужина 380m

297) КРУПСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Дејтпнскпм улицпм, пружа се у правцу ЈЗ и
заврщава на раскрсници са Кикиндскпм
улицпм, дужина 520m

III ПРЛПВАША
ЈУГ (ПРЛПВАША-ЦЕЛПАК,
ПРЛПВАША- ВРБИЦЕ и ПРЛПВАША-ТПППЛИК

298) ЈАСЕНИШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Спкплскпм улицпм, пружа се у
правцу СИ слијепа је улица дужине 170m

307) Улица 6.САНСКЕ БРИГАДЕ - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу сјевера и заврщава на раскрсници са
Милпщевишкпм улицпм, дужина 330m
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308) БАНАТСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Ппткпзарскпм улицпм, пружа се у правцу ЈИ
и заврщава на крај насеља, дужина 140m
309) ЂУРЂЕВДАНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу истпка и заврщава на раскрсници са
Ппткпзарскпм улицпм, дужина 240m
310) ДРЕНПВАШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппткпзарскпм улицпм, пружа се
у правцу ЈИ и заврщава на крај насеља, дужина
80m
311) Улица БРАВСКА - ппшиое пд раскрснице
са улицпм Дущана Пантелића, пружа се у
правцу сјевера, слијепа је улица дужине 60m
312) ВЛАЩИЋКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, има
пблик слпва „Т“, пружа се у правцу истпка и
заврщава на раскрсници са Ппткпзарскпм
улицпм, укупна дужина 200m
313) ВПЈВПЂАНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу истпка и заврщава на раскрсници са
Ппткпзарскпм улицпм, дужина 310m
314) ВРБАСКА улица - ппшиое пд старпг кприта
пптпка Милпщевица, пружа се пплукружнп,
први дип у правцу југа, други дип у правцу
истпка, трећи дип у правцу СИ и заврщава на
крај насеља кпд пптпка Милпщевица. Пресјеца
улице 6. Санске бригаде, Јасенпвашких жртава
и Крфску, дужина 420m
315) БУКПВИШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Крајищкпм улицпм, пружа се у
правцу запада, слијепа је улица дужине 60m
316) ГЛАМПШКА улица - ппшиое пд
раскрснице
улица
Милпщевишка
и
Јасенпвашких жртава, пружа се пплукружнп,
први дип у правцу запада а други дип у правцу
ЈЗ и заврщава на раскрсници са Крфскпм
улицпм, дужина 200m
317) ГРАДИНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппткпзарскпм улицпм, пружа се
у правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Кпје Медића, дужина 350m
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318) ГРАХПВСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Грашанишкпм улицпм, пружа се
у правцу ЈИ и заврщава на крај насеља, дужина
100m
319) ГРАШАНИШКА
улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм (кпд
мпста), пружа се пплукружнп, први дип у
правцу ЈЗ а други дип у правцу ЈИ и заврщава
на крај насеља, укупна дужина 300m
320) ЗЛАТИБПРСКА улица - ппшиое пд ппшетка
насеља Тппплик кап наставак улице Васе
Алексића, пружа се у правцу СЗ и заврщава на
раскрсници са Семберскпм улицпм, дужина
90m
321) СТУДЕНИШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Семберскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на крај насеља, дужина
100m
322) ДРВАРСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Врбаскпм улицпм, пружа се пплукружнп,
први дип у правцу ЈИ а други дип у правцу СИ и
заврщава на крај насеља кпд пптпка
Милпщевица, укупна дужина 230m
323) ЖЕЉЕЗНИШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Кпје Медића, пружа се у
правцу ЈИ паралелнп са пругпм и заврщава на
крај насеља, дужина 90m
324) ЖИШКА улица - ппшиое пд раскрснице са
Врбаскпм улицпм, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на раскрсници са Впјвпђанскпм
улицпм, укупна дужина 220m
325) ППЛЕНАШКА улица – налази се у
југпзападнпм дијелу насеља Тппплик, пружа
се у правцу СЗ – ЈИ (паралелнп са пругпм ПД –
БЛ), ппшиое и заврщава на крај насеља,
дужина 220m
326) ЗЕТСКА улица - ппшиое пд раскрснице са
Милпщевишкпм улицпм, пружа се у правцу ЈИ
и заврщава на крај насеља (кпд старпг кприта
Милпщевице), дужина 110m
327) ЗМИЈАОСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Пзренскпм улицпм, пружа се у
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правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
Теслићкпм улицпм, дужина 210m

се у правцу ЈИ и заврщава на крај насеља (кпд
старпг кприта Милпщевице), дужина 50m

328) Улица ЈАСЕНПВАШКИХ ЖРТАВА - ппшиое
пд раскрснице са Впјвпђанскпм улицпм, пружа
се у правцу сјевера и заврщава на раскрсници
Милпщевишке и Глампшке улице, дужина 330m

338) МАШВАНСКА улица – налази се у ЈИ
дијелу насеља, ппшиое и заврщава на крај
насеља, пресјеца Крајищку улицу, слијепа је
улица, пружа се у правцу СЗ и ЈИ, дужина 110m

329) ЈАХПРИНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу сјевера и заврщава на крај насеља,
дужина 80m

339) МЕТПХИЈСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу запада и заврщава на крај насеља,
дужина 150m

330) КЛЕКПВАШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппткпзарскпм улицпм, пружа се
у правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
Ращкпм улицпм, дужина 100m

340) МИЛПЩЕВИШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм (кпд
мпста), пружа се у правцу истпка и заврщава
на раскрсници са улицпм Јасенпвашких жртава,
дужина 510m

331) Улица КПСПВСКИХ ЈУНАКА - ппшиое пд
раскрснице са Ппткпзарскпм улицпм, пружа се
у правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
улицпм Кпје Медића, дужина 270m
332) ПЛАНИНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Семберскпм улицпм, пружа се у
правцу СЗ и заврщава на крај насеља, дужина
40m
333) КРАЈИЩКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Ппткпзарскпм улицпм, пружа се у правцу СИ
паралелнп са Ппткпзарскпм улицпм и
заврщава на раскрсници са Ппткпзарскпм
улицпм, дужина 780m
334) КРФСКА улица - ппшиое пд раскрснице са
улицпм Јасенпвашких жртава, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
Ппткпзарскпм улицпм, дужина 290m
335) ПЕТРПВАРАДИНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппленашкпмулицпм, пружа се у
правцу СИ и заврщава на крај насеља, дужина
100m
336) ЉУБИОСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу СИ и заврщава на крај насеља (кпд
старпг кприта Милпщевице), дужина 70m
337) МАГЛИЋКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Милпщевишкпм улицпм, пружа

341) МЉЕШАНИШКА улица - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Дущана Пантелића,
пружа се у правцу сјевера, слијепа је улица
дужине 60m
342) МПТАЈИШКА улица – налази се у сјеверп
истпшнпм дијелу насеља Тппплик, пружа се у
правцу СЗ – ЈИ, ппшиое и заврщава на крај
насеља, дужина 290m
343) НЕВЕСИОСКА улица - ппшиое пд
раскрснице Крфске и Ппткпзарске улице,
пружа се у правцу запада и заврщава на
раскрсници са Крајищкпм улицпм, дужина
110m
344) ПЗРЕНСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са улицпм Дущана Пантелића, пружа се у
правцу сјевера и заврщава на крај насеља кпд
„каца“, дужина 200m
345) ПЩТРЕЉСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу СИ и заврщава на крај насеља,
дужина 40m
346) ПАНПНСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се у правцу
сјевера и заврщава на крај насеља, дужина
90m
347) ППДГРМЕШКА улица - ппшиое пд мпста
прекп пптпка Милпщевица (кпд МИП-а), пружа
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се у правцу ЈИ и заврщава на раскрсници
улица Дущана Пантелића, Кпје Медића и
Ппткпзарске, дужина 930m
348) ППСАВСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Крајищкпм улицпм, пружа се у правцу
запада, слијепа је улица дужине 90m
349) ППТКПЗАРСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са улицпм Кпје Медића (кпд
пруге), пружа се у правцу ЈЗ и заврщава на
раскрсници улица Дущана Пантелића, Кпје
Медића и Ппткпзарске, дужина 990m
350) ППУОСКА улица - ппшиое пд раскрснице
са Крајищкпм улицпм, пружа се у правцу
запада, слијепа је улица дужине 100m
351) КПЛУБАРСКА
улица - ппшиое пд
раскрснице са Семберскпм улицпм, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на крај насеља, дужина
70m
352) ПРПСАРСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Милпщевишкпм улицпм, пружа
се у правцу ЈИ и заврщава на крај насеља (кпд
старпг кприта Милпщевице), дужина 90m
353) РАЩКА улица - ппшиое пд раскрснице са
улицпм Кпспвских Јунака, пружа се у правцу
СИ и заврщава на раскрсници са улицпм Кпје
Медића, дужина 90m
354) САВСКА улица - ппшиое пд раскрснице са
Звпрнишкпм улицпм, пружа се у правцу СИ и
заврщава на крај насеља, укупна дужина 100m
355) СЕМБЕРСКА улица -ппшиое пд пружнпг
прелаза, пружа се у правцу СИ и заврщава на
раскрсници са Мптајишкпм улицпм, дужина
330m
356) СРЕМСКА улица- ппшиое пд раскрснице
са Крајищкпм улицпм, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на крај насеља, дужина 80m
357) СРЕМСКПКАРЛПВАШКА улица - ппшиое
пд раскрснице са улицпм Дущана Пантелића,
пружа се у правцу сјевера и заврщава на крај
насеља кпд „Медића рибоака“, дужина 230m
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358) 13 КРАЈИЩКИХ ППЩТИНА - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу истпка и заврщава на раскрсници са
Ппткпзарскпм улицпм, дужина 180m
359) ФРУЩКПГПРСКА улица – налази се у ЈИ
дијелу насеља, ппшиое и заврщава на крај
насеља, пресјеца Крајищку улицу, слијепа је
улица, пружа се у правцу СЗ и ЈИ, дужина 150m
360) ЦЕЛУЛПСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Пзренскпм улицпм, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на раскрсници са
Теслићкпм улицпм, дужина 210m
361) Улица ЩУМАДИЈСКА - ппшиое пд
раскрснице са Ппдгрмешкпм улицпм, пружа се
у правцу истпка и заврщава на раскрсници са
Ппткпзарскпм улицпм, дужина 220m
IV ППЈЕДИНАШНЕ УЛИЦЕ
362) НПВА УЛИЦА - налази се између улица
Смаје Алищића и Кплубарске, ппшиое пд
улице Мухарема Суљанпвића, пружа се у
правцу СИ и заврщава кпд Кплектпра, дужина
250m
363) Улица РАЈКА РАЈЛИЋА – налази се са
западне стране пграде ппслпвнпг пбјекта
„Велепрпмет“, ппшиое пд магистралнпг пута
Приједпр – Нпви Град, пружа се у правцу
сјевера, слијепа је улица дужине 440m
364) ГРШКА Улица – ппшиое пд раскрснице са
улицпм Д. Мијатпвића Щварца, пружа се
пплукружнп у правцу ЈИ и заврщава на
раскрсници са улицпм Д. Мијатпвића Щварца,
дужина 300m
365) УЛИЦА ДПРИС БАЈЛП – ппшиое пд
раскрснице са магистралним путем Приједпр –
Нпви Град, пружа се пплукружнп, први дип у
правцу сјевера а други дип у правцу ЈЗ и
заврщава на раскрсници са магистралним
путем Приједпр – Нпви Град, укупна дужина
410m
366) Улица ВАСИЛИЈА ПСТРПЩКПГ – ппшиое
пд раскрснице са улицпм Ивана Мажураница,
пружа се у правцу СЗ и заврщава на
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раскрсници са улицпм Јпсифа Маринкпвића,
дужина 180m
367) Улица МИЛУТИНА МИЛАНКПВИЋА –
ппшиое пд раскрснице са улицпм Ивана
Мажураница, пружа се у правцу СЗ (испред
„Рпманићеве зграде“) и заврщава на
раскрсници са улицпм Јпсифа Маринкпвића,
дужина 170m
368) Улица ЈПСИФА МАРИНКПВИЋА - ппшиое
пд раскрснице са улицпм Раде Гоатпвића,
пружа се у правцу СИ и заврщава на
раскрсници са улицпм Змај Јпвина, дужине
200m
369) ВИЩОИШКА УЛИЦА – ппшиое пд
раскрснице са улицпм Псмана Чафића, пружа
се у правцу ЈИ и заврщава на крај насеља,
слијепа је улица дужине 170m
370) УЛИЦА ВАСЕ АЛЕКСИЋА –ппшиое пд
лпкалнпг пута Л10 Приједпр– Трнпппље кпд
„Стевића мпста“, пружа се пплукружнп, први
дип у правцу ЈИ а затим у правцу СЗ и
заврщава на ппшетку нпвпг насеља Тппплик,
дужина 1100m
V ПРЛПВЦИ – КАЛАТЕ
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пплукружнп, први дип у правцу ЈЗ, а накпн
раскрснице са улицпм Млађе Станића у правцу
ЈИ и заврщава на крај насеља, дужина 390m
375) КНЕЖИШКА улица - ппшиое пд улице
Бпщка Щиљегпвића, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на крај насеља, дужина 120m
376) КПСТАЈНИШКА улица - ппшиое пд улице
Бпщка Щиљегпвића, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на крај насеља, дужина 190m
377) Улица МЛАЂЕ СТАНИЋА - ппшиое пд
улице Бпщка Щиљегпвића, пружа се у правцу
ЈИ и заврщава на крај насеља, дужина 175m
ГЛАВИЦЕ 2
378) АВАЛСКА улица - ппшиое пд улице
Јпвана Цвијића, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на крај насеља, дужина 100m
379) ДИНАРСКА улица - ппшиое пд улице
Јпвана Цвијића, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на крај насеља, дужина 140m
380) Улица ЈПВАНА ЦВИЈИЋА - ппшиое пд
Аерпдрпмске улице, пружа се у правцу СИ и
заврщава на крај насеља, дужина 655m

371) КАЛАТСКА улица – ппшиое пд
магистралнпг пута Приједпр – Баоа Лука кпд
„Јаоића пумпе“, пружа се у правцу СИ и
заврщава на раскрсници са лпкалним путем
Л09 Урије – Ранш, дужина 1550m

381) КУПРЕЩКА улица - ппшиое пд улице
Јпвана Цвијића, пружа се у правцу ЈИ и
заврщава на крај насеља, дужина 150m

372) МИТРПВДАНСКА улица - ппшиое пд
раскрснице са Калатскпм улицпм, пружа се у
пблику латинишнпг слпва „Л“, први дип у
правцу ЈИ, а други дип у правцу ЈЗ и заврщава
на крај насеља, слијепа је улица укупне
дужине 190m

382) ДУНАВСКА улица ппшиое пд
Аерпдрпмске улице, пружа се у правцу СИ и
заврщава на крај насеља, дужина 195m

373) МЕДОАШКА улица ппшиое пд
раскрснице са Калатскпм улицпм, пружа се у
правцу ЈИ и заврщава на крај насеља, слијепа
је улица дужине 110m

ГЛАВИЦЕ 3 И 4

383) ЦЕТИОСКА
улица ппшиое пд
Аерпдрпмске улице, пружа се у правцу СИ и
заврщава на крај насеља, дужина 200m
VII ГАРЕВЦИ

VI ГЛАВИЦЕ 1

384) Улица ДУЩАНА ЧАМПОЕ - ппшиое пд
Рпгатишке улице, пружа се у правцу СИ и
заврщава на крај насеља, дужина 190m

374) Улица БПЩКА ЩИЉЕГПВИЋА - ппшиое
пд стпшне пијаце у МЗ В. Паланшищте, пружа се

385) Улица ЂПКЕ МАЗАЛИЋА - ппшиое пд
лпкалнпг пута Л10 Приједпр - Трнпппље,
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пружа се у правцу ЈЗ и заврщава кпд
жељезнишке станице у Гаревцима, дужина
1050m
386) ЗЕЛЕНГПРСКА улица - ппшиое пд улице
Павла Житецкпг, пружа се у правцу СИ и
заврщава на крај насеља, дужина 115m
387) Улица ЈПВАНА БИЈЕЛИЋА - ппшиое пд
раскрснице улица Павла Житецкпг и
Рпгатишке, пружа се у правцу ЈЗ и заврщава на
раскрсници са улицпм Ђпке Мазалића, дужина
370m
388) Улица ПАВЛА ЖИТЕЦКПГ - ппшиое пд
лпкалнпг пута Л10 Приједпр - Трнпппље,
пружа се у правцу ЈЗ и заврщава на раскрсници
улица Јпвана Бијелића и Рпгатишке, дужина
490m
389) Улица БРАНКА ВРАОЕЩЕВИЋА
ппшиое пд раскрснице са улицпм Ђпке
Мазалића, пружа се у правцу ЈИ и заврщава на
раскрсници улица Павла Житецкпг и Јпвана
Бијелића, дужина 140m
ГАРЕВЦИ „РПСУЉЕ“ – СЕКЦИЈА 2
390) БАШКА улица ппшиое пд
некатегприсанпг пута Н13 Дпои Гаревци –
Мпнтер – Прлпвци, пружа се у правцу СЗ и
заврщава на крај насеља, дужина 250m
391) Улица ДПСИТЕЈА ПБРАДПВИЋА - ппшиое
пд Башке улице, пружа се у правцу ЈЗ и
заврщава на крај насеља гдје прелази у улицу
Слађане Кпбас, дужина 240m
392) Улица СЛАЂАНЕ КПБАС - ппшиое пд
Башке улице, пружа се у правцу ЈЗ и заврщава
на крај насеља гдје прелази у улицу Дпситеја
Пбрадпвића, дужина 220m
VIII БАЛТИН БАРЕ – ГПМЈЕНИЦА
393) БПВЕЩКА улица - ул. 701 - ппшиое пд
раскрснице са Милещевскпм улицпм, пружа се
у правцу ЈЗ и заврщава на раскрсници са
Клисашкпм улицпм (прва улица паралелнп са
улицпм Иве Андрића), дужина 130m
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394) Улица МПКРАОШЕВА - ул. 702 - ппшиое
пд раскрснице са Милещевскпм улицпм,
пружа се у правцу ЈЗ и заврщава на раскрсници
са Клисинскпм улицпм (друга улица паралелнп
са улицпм Иве Андрића), дужина 130m
395) КЛИСИНСКА улица - ул. 705 – ппшиое пд
раскрснице са улицпм Иве Андрића, пружа се
у правцу СЗ и заврщава на раскрсници са
Милещевскпм улицпм, дужина 330m
396) МИЛЕЩЕВСКА улица - ул. 704 – ппшиое
пд раскрснице са улицпм Иве Андрића, пружа
се у пблику латинишнпг слпва „Л“, први дип у
правцу СЗ, а други дип у правцу ЈЗ и заврщава
на раскрсници са Клисинскпм улицпм, дужина
420m
397) ТВРДПЩКА улица - ул.703 - ппшиое пд
раскрснице са Милещевскпм улицпм, пружа се
у правцу ЈЗ и заврщава на раскрсници са
Клисинскпм улицпм (трећа улица паралелнп
са улицпм Иве Андрића), дужина 130m
Шлан. 2
У шлану 6. став 1. иза ташке 29. дпдаје се нпва
ташка 30 кпја гласи:
30) УЛИЦА ПРПТЕ ВИТПМИРА МАЛЕЩЕВИЋА –
ппшиое пд раскрснице са Карађпрђевпм
улицпм, пружа се у правцу ЈИ и заврщава на
раскрсници са улицпм Вука Карачића, дужина
130m
Шлан 3.
Задужује се Пдјељеое за стамбенп кпмуналне
ппслпве да у рпку пд 90 дана припреми
приједлпг прешищћенпг текста пве Пдлуке и
дпстави Кпмисији за прпписе ради утврђиваоа
прешищћенпг текста и пбјављиваое у
„Службенпм гласнику града Приједпра“
Шлан 4.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пд пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“ а примјеоиваће се накпн
спрпведенпг ппписа станпвнищтва у Бпсни и
Херцегпвини.

Брпј: 01-022-51/13
Приједпр
Датум:08.05.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.
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67.
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 Нацрта
пдлуке п измјенама и дппунама Пдлуке п
именима улица и тргпва, Скупщтина града
Приједпра је на VI сједници пдржанпј дана
08.05.2013.гпдине, дпнијела

Брпј: 6/13

Шлан 1.
Дпнпси се Регулаципни план дијелпва насеља
Дпоа Пухарска и Урије – I Фаза (Секција 1 и
Секција 2), у даљем тексту: План.
Границе прпстпра кпји је пбухваћен Планпм
прецизније су пдређене у Графишкпм дијелу
Плана.
Шлан 2.
Елабпрат Плана састпји се пд текстуалнпг и
графишкпг дијела кпји шине Коигу 1 и Ппсебан
дип – Коига 2.

ЗАКЉУШАК
Текстуални дип Плана садржи:
1. Да се п Нацрту пдлуке п дппуни Пдлуке п
именима улица и тргпва гласа кап п
приједлпгу Пдлуке.
2. Да Кпмисија за спрпвпђеое ппступка
утврђиваоа грба Ппщтине, прпмјене
назива ппјединих улица, те пдређиваое
назива неименпваним
улицама у
насељима у наредних щест мјесеци
припреми приједлпг Пдлуке п измјенама
назива улица у граду Приједпру и
насељеним мјестима Кпзарац и Пмарска.
3. Пвај закљушак ступа на снагу данпм
дпнпщеоа,
а
биће
пбјављен
у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.

Брпј:01-022-56/13
Приједпр
Датум:08.05.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.

68.
На пснпву шлана 29. и шлана 41. став (5) Закпна
п
уређеоу
прпстпра
и
грађеоу
(„Службени гласник Републике Српске“,
бр.55/10), шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ бр.101/04, 42/05, 118/05) и шлана 18.
Статута Града Приједпра – прешищћен текст
(„Сл. гласник града Приједпра“ бр. 2/13),
Скупщтина Града Приједпра, на VI сједници
пдржанпј дана 08.05.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п дпнпщеоу Регулаципнпг плана
дијелпва насеља Дпоа Пухарска и Урије – I
Фаза (Секција 1 и Секција 2)

А. Увпднп пбразлпжеое,
Б. Извпд из плана щирег ппдрушја
В. Ппстпјеће стаое прганизације, уређеоа
и кприщтеоа прпстпра и пцјена
прирпдних и ствпрених услпва,
Г. Пптребе, мпгућнпсти и циљеви
прпстпрнпг развпја
Д. План прганизације, уређеоа и
кпрщћеоа прпстпра,
Ђ. Пдредбе и смјернице за прпвпђеое
Плана.
Е. Пријентаципни трпщкпви уређеоа
грађевинскпг земљищта
Ж. Прилпг: Списак кппрдината лпмних
ташака
1. Списак кппрдината лпмних ташака
регулаципних и грађевинских линија
2. Списак кппрдината лпмних ташака
пспвина сапбраћајница
3. Списак кпрдината лпмних ташака
гранишних линија грађевинских парцела
Графишки дип Плана садржи:
1. Ппстпјеће стаое са границпм
пбухвата
2. Извпд из старпг Регулаципнпг
плана насеља “Дпоа
Пухарска”
3. Валпризација ппстпјећег
грађевинскпг фпнда
3.а. Импвинска карта
3.б. План рущеоа
4. Инжеоерскп - геплпщка карта
5. План намјене ппврщина
6. План прпстпрне прганизације
6.1. План прпстпрне прганизације
– Секција 1

Р 1: 1500

Р 1: 1000
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1000
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6.2. План прпстпрне прганизације
– Секција 2
7. План сапбраћаја и нивелације
8. План инфраструктуре -синтезна
карта
9. План инфраструктуре - Впдпвпд
и канализација
10. План инфраструктуре Електрпнергетика
11. План инфраструктуре Телекпмуникације
12. План инфраструктуре Термптехнишке инсталације
13. План регулаципних и
грађевинских линија
14. План парцелације
14.1. План парцелације – Секција 1
14.2. План парцелације – Секција 2

Р 1: 1000
Р 1: 1500

Брпј: 6/13

Шлан 9.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у Службенпм гласнику ппщтине
Приједпр.

Р 1: 1500
Р 1: 1500

Брпј:01-022-52/13
Приједпр
Датум: 08.05.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1500
Р 1: 1000
Р 1: 1000

Ппсебан дип - Валпризација ппстпјећих
пбјеката на ппдрушју пбухвата.
Шлан 3.
План се примјеоује ( важи ) дп оегпве
измјене или дпнпщеоа нпвпг.
Шлан 4.
Перипд на кпји су утврђени, прпцијеоени или
израшунати плански параметри кпнцепције
Плана је 10 (десет) гпдина.
Шлан 5.
Елабпрат Плана израђен је пд стране струшне
прганизације ЈП „Завпд за изградоу града“ –
Приједпр у мају 2013. гпдине у папирнпј и
дигиталнпј фпрми (dwg и pdf фпрмат), прилпг
је и саставни дип пве пдлуке.
Шлан 6.
План се излаже на стални јавни увид кпд
Пдјељеоа административне службе града
надлежнпг за ппслпве прпстпрнпг уређеоа.
Шлан 7.
П прпвпђеоу пве Пдлуке стараће се прган из
ташке 6.пдлуке.
Шлан 8.
Ступаоем на снагу пве Пдлуке, престају да
важе раније дпнесени спрпведбени дпкументи
прпстпрнпг уређеоа, у дијелу у кпјем нису у
сагласнпсти са Планпм.

69.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП – ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
На пснпву пдредаба шлана 9. Закпна п
грађевинскпм земљищту Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј:
112/06), шлана 18. Статута града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпра“, брпј:2/13) и
шлана 140.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпра“, брпј:2/13), Скупщтина града
Приједпра на VI сједници, пдржанпј
08.05.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п прибављаоу грађевинскпг земљищта без
накнаде
1. Пдпбрава се прибављаое без накнаде
грађевинскпг земљищта кпје је пзнашенп
са:
Према ппдацима катастарскпг пперата
земљищта
- к.ш.бр. 3454/22, зв. Градилищте, впћоак 2
класе, у ппв. пд 250 м2,
- к.ш.бр. 3454/23, зв. Градилищте, пащоак 2
класе, у ппв. пд cca 150 м2,
уписанe у пл.бр. 2904 к.п.Кпзарац кап ппсјед
Мујанпвић Хасана Насихе и Салещ Хасана
Хусеина, пбпје са дијелпм ½.
2. Даје се сагласнпст Градпнашелнику
Приједпра да, у складу са пдредбама
шлана 9.Закпна п грађевинскпм земљищту
(„Службени гласник Републике Српске“,
бр: 112/06) са Мујанпвић Хасана Насихпм
и Салещ Хасана Хусеинпм закљуши угпвпр
п пренпсу права распплагаоа на
некретнинама из ташке 1. на Град
Приједпр, без накнаде.
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3. Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Брпј: 01-022-53/13
Приједпр
Датум, 08.05.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.

На пснпву пдредаба шлана 30. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ( „Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и
118/05), шлана 18. Статута града Приједпрa –
прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпрa“, брпј:2/13) и
шлана 140.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпра“, брпј:2/13), Скупщтина града
Приједпра на VI сједници, пдржанпј
08.05.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п пренпсу власнищтва на ппкретнпј импвини
1. Пренпси се правп свпјине на дијелу
ппкретне впјне импвине, кпја је Пдлукпм
Владе Републике Српске, брпј: 04/1-012-21691/11 пд 21.7.2011.гпдине пренесена на
Ппщтину Приједпр – на привреднп
друщтвп „Аутптрансппрт“ а.д. Приједпр, и
тп:
 Путнишкп мптпрнп впзилп, марке ТАМ, тип
190А11, брпј мптпра 871006536, брпј
щасије 870004054, гпдина прпизвпдое
1987, снага мптпра 141 кw, радна
запремима мптпра 9572 цм3.
2. Пренпс путнишкпг мптпрнпг впзила из
ташке 1. пве пдлуке врщи се без накнаде и
пгранишеоа.
3. За реализацију пве пдлуке задужује се
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне
ппслпве.
4. Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпрa“.
Брпј:01-022-54/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум,08.05.2013.гпд. Сеад Јакуппвић,с.р.

Брпј: 6/13

На пснпву пдредаба шлана 30. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и
118/05), шлана 139-185. Закпна п стварним
правима („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 124/08, 58/09 и 95/11), шлана 18.
Статута града Приједпрa – прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13) и шлана 140. Ппслпвника Скупщтине
града Приједпра – прешищћен текст
(„Службени
гласник
града
Приједпра“,брпј:2/13),
Скупщтина
града
Приједпра на VI сједници, пдржанпј
08.05.2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п упису залпжнпг права-хипптеке на
неппкретнпстима
1. Пдпбрава се упис залпжнпг права –
хипптеке, у циљу пбезбјеђеоа кредита
дужника
привреднпг
друщтва
„Аутптрансппрт“ а.д. Приједпр, на
неппкретнпстима уписаним у „Ц“
теретнпм листу:
- Зк.ул.бр. 654 к.п. СП Приједпр, на
парцелама пзнашеним са к.ш.бр. 648/7,
11/3, 11/4, 11/44 и 11/71,
- Зк.ул.бр. 7186 к.п. СП Приједпр, на
парцелама пзнашеним са к.ш.бр.
10/164,
- Зк.ул.бр. 8691 к.п. СП Приједпр, на
парцели пзнашенпј са к.ш.бр. 727/51.
2. Даје се сагласнпст Градпнашелнику да
пптпище угпвпр п засниваоу залпжнпг
права – хипптеке у изнпсу пд
1.720.000,00 КМ, у име града Приједпр,
кап залпжнпг дужника.
3. Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана
пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Приједпрa“.

Брпј:01-022-54/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПЩТИНЕ ГРАДА
Датум:08.05.2013.гпд. Сеад Јакуппвић,с.р.
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70.
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 града Приједпра – прешищћен текст
("Службени гласник града Приједпра", брпј:
2/13),
Градпнашелник
Приједпра,
дпнпси
ПДЛУКУ
1. Пдпбравају се нпвшана средства у укупнпм
изнпсу пд 30.000,00 КМ, ИПЦ „Кпзарски
вјесник“
Приједпр
за
суфинансираое
трпщкпва рада пвих медијских кућа у
2013.гпдини, какп слиједи:
- изнпс пд 20.000,00 КМ за Кпзарски вјесник, а
- изнпс пд 10.000,00 КМ за Радип телевизију
Приједпр.
2. Средства из ташке 1. пве пдлуке исплатити из
Бучета ппщтине Приједпр, на терет ставке
415200 Ушещће у финансираоу јавних медија,
на жирп рашун брпј: 562-007-00062639-92,
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: 02-40-904/13
Приједпр
Датум: 24.04.2013.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 Приједпра – прешищћен текст
("Службени гласник града Приједпра", брпј:
2/13), Градпнашелник Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
1. Пдпбравају се нпвшана средства А.Д.
„Тпплана“ Приједпр у изнпсу пд 1.000.000,00
КМ (слпвима: једанмилипнкпнвертибилних
марака) на име ппзајмице за набавку мазута за
грејну сезпну 2013/2014 гпдину.

Брпј: 6/13

2. Средства из ташке 1. пве пдлуке исплатити из
Бучета града Приједпра за 2013.гпдину, у
мјесешним ратама, на терет ставке 611400
Издаци за зајмпве дате АД Тпплани, на жирп
рашун
брпј:
5712000000009572,
ЈИБ:
4400700950002.
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 града Приједпра".
Брпј: 02-40-977/13
Приједпр
Датум: 07.05.2013.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 Приједпра – прешищћен текст
("Службени гласник ппщтине Приједпр", брпј:
2/13), Градпнашелник Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
o пдпбраваоу средстава Удружеоу
пензипнера Приједпр
I
Пдпбравају се нпвшана средства у изнпсу пд
33.750,00 КМ Удружеоу пензипнера ппщтине
Приједпр на име ппмпћи пензипнерима, a
према Плану утрпщка средстава из бучета
града Приједпра за ппмпћ пензипнерима у
2013.гпдини.
II
Планпм бучета за 2013.гпдину планирана су
средства у изнпсу пд 220.000,00 КМ, ушещће у
финансираоу Удружеоа пензипнера ппщтине
Приједпр. Укупнп пдпбрена средства пп пвпј
пдлуци изнпсе 33.750,00 КМ, а у складу са
Планпм утрпщка нпвшаних средстава из Бучета
града Приједпра за ппмпћ пензипнерима у
2013.гпдини и биће уплаћена на жирп рашун
Удружеоа пензипнера ппщтине Приједпр,
брпј: 5520210002078229, птвпрен кпд Hipo
Alpe Adria Bank.
III
За реализацију пве пдлуке задужује се
Пдјељеое за финансије града Приједпра.
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IV
Пва пдлука ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а
пбјавиће се у "Службенпм гласнику града
Приједпра".
Брпј: 02- 40-81-1/13
Приједпр
Датум: 08.05.2013.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 Приједпра – прешищћен текст
("Службени гласник града Приједпра", брпј
2/13), градпнашелник Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
п сагласнпсти на Правилник п услпвима
кприщтеоа бучетских средстава за
ппљппривреду у 2013. гпдини
I
Даје се сагласнпст на Правилник п
услпвима кприщтеоа бучетских средстава за
ппљппривреду у 2013. гпдини.
II
Пва пдлука ступа на снагу данпм
дпнпщеоа, а иста ће бити пбјављена у
„Службенпм гласнику Града Приједпра“.
Брпј:02-40-873/13
Приједпр
Датум: 13.05.2013. 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), шлана
16. Правилника п прпцјени пптреба и
усмјераваоу дјеце и пмладине са сметоама у
развпју ("Службени гласник Републике
Српске", брпј: 117/12), и шлана 46. Статута
града Приједпра – прешищћен текст
("Службени гласник града Приједпра",
брпј:2/13),
Градпнашелник
Приједпра,
дпнпси
РЈЕЩЕОЕ
п дппуни Рјещеоа п именпваоу првпстепене
струшне Кпмисије за прпцјену пптреба и
усмјераваоу дјеце и пмладине са сметоама у
развпју

Брпј: 6/13

Шлан 1.
У Рјещеоу п именпваоу првпстепене струшне
Кпмисије за прпцјену пптреба и усмјераваоу
дјеце и пмладине са сметоама у развпју брпј
02-111-17/13 пд 30.01.2013. гпдине шлан 1.
дппуоује се слиједећим шланпвима:
1. Щпрмаз Слпбпданка - ппвремени шлан,
2. Бркић Радмила – ппвремени шлан.
Шлан 2.
Задатак првпстепене струшне Кпмисије је да
дпнпсе налаз и мищљеое, у складу са
Правилникпм п прпцјени пптреба и
усмјераваоу дјеце и пмладине са сметоама у
развпју ("Службени гласник Републике
Српске", брпј: 117/12).
Шлан 3.
Шланпви првпстепене струшне Кпмисије, кпји
дпнпсе налаз и мищљеое, ппслпве ће
пбављати у Центру за спцијални рад Приједпр
а пдређује им се нетп накнада у изнпсу пд 7,00
КМ пп прегледанпм лицу.
Шлан 4.
Административнп-технишке ппслпве кпмисије
пбављаће Центар за спцијални рад Приједпр.
Шлан 5.
Рјещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа, и
биће пбјављенп у "Службенпм гласнику Града
Приједпра",
Брпј: 02-111-17/13
Приједпр
Датум: 29.04.2013.гпд.

ГРАДПНАШЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.

***
На пснпву шлана 4. и шлана 5. ташка 3. Закпна п
празницима Републике Српске, („Сл.гласник
РС“, бр.43/07), шлана 43. алинеја 18. Закпна п
лпкалнпј сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и шлана 46. Статута
града Приједпра – прешищћен текст,
(„Сл.гласник града Приједпра“ брпј: 2/13),
градпнашелник града Приједпра, дпнпси
ЗАКЉУШАК
1. На први дан Међунарпднпг празника
рада, 01.05.2013. гпдине, мпгу да раде
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сви регистрпвани привредни субјекти на
ппдрушју града Приједпра у перипду пд
пд 07 дп 15 шаспва, изузев државних и
градских устанпва, прганизација и јавних
предузећа.
2. Другпг маја 2013. гпдине, мпгу радити
привредни субјекти на ппдрушју града
Приједпра у складу са свпјим пптребама и
интерним актима кпји регулищу питаое
раднпг времена заппслених, изузев
државних
и
градских
устанпва,
прганизација и јавних предузећа.
3. За вријеме републишкпг празника, Дана
ппбједе над фащизмпм,
09.05.2013.
гпдине, мпгу да раде сви регистрпвани
привредни субјекти на ппдрушју града
Приједпра у перипду пд 07 дп 15 шаспва,

Брпј: 6/13

изузев државних и градских устанпва,
прганизација и јавних предузећа.
4. За вријеме васкрщоих празника и тп
правпславни Велики петак, кпји се
празнује
03.05.2013.
гпдине
и
правпславни Васкрс, кпји се празнује
05.05.2013. гпдине, предузећа, радое и
други субјекти,
изузев републишких
пргана и прганизација, пргана лпкалне
сампуправе, јавних предузећа и устанпва,
мпгу да раде према свпјпј пптреби и
жељи.
5. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
дпнпщеоа,
а
биће
пбјављен
у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.
Брпј : 02-32-3 /13
Приједпр
Датум : 24.04.2013.гпд.

ГРАДПНАШЕЛНИК
Маркп Павић,с.р.
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САДРЖАЈ
Брпј акта

64.
65.
66.
67.
68.

Страна

Пдлуку п прпмјени Статута Града Приједпра
Пдлуку п мјерама защтите пд ппжара на ппдрушју града Приједпра
Пдлуку п дппуни Пдлуке п именима улуца и тргпва
Закљушак п дппуни Пдлуке п улицама
Пдлуку п дпнпщеоу Регулаципнпг плана дијелпва насеља Дпоа Пухарска и Урије – I
Фаза (Секција 1 и Секција 2)
69. РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП – ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
 Пдлуку п прибављаоу грађевинскпг земљищта без накнаде
 Пдлуку п пренпсу власнищтва на ппкретнпј импвини
 Пдлуку п упису залпжнпг права-хипптеке на неппкретнпстима
70. АКТИ ГРАДПНАШЕЛНИКА
 Пдлука п пдпбраваоу средстава ИПЦ Кпзарски вјесник
 Пдлука п пдпбраваоу средстава Тпплана а.д.
 Пдлука п пдпбраваоу средстава Удружеоу пензипнера Приједпр
 Пдлука п даваоу сагласнпсти на Правилник п ппдстицајима у ппљппривреди
 Рјещеое п дппуни рјещеоа п именпваоу првпстепене струшне Кпмисије за
прпцјену пптреба и усмјераваоу дјеце и пмладине са сметоама у развпју
 Закљушак п раднпм времену у дане празника

203
204
209
218
218
219
219
220
220
221
221
221
221
222
222
223

-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

