ГПДИНА XXII
ЧЕТВРТАК 04.07.2013.

БРПЈ
9

95.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и 118/05), те шлана
18. Статута града Приједпра – прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13 и 6/13), Скупщтина града Приједпрa је на
VIII сједници пдржанпј 03.07.2013.гпдине,
дпнијела
П Д ЛУ К У
п пдпбраваоу средстава за куппвину акција ад
„Тпплана“ Приједпр
I
АД „Тпплана“ Приједпр изврщит ће
ппврат дугпрпшнпг зајма примљенпг пд Града
Приједпра у изнпсу пд 2.000.000 КМ и тп:
1.000.000 КМ дугпрпшни зајам из 2009. гпдине,
400.000 КМ дугпрпшни зајам из 2010 гпдине и
600.000 КМ дип дугпрпшнпг зајма из 2011.
гпдине.
II
Прилив средстава из ташке I у изнпсу пд
2.000.000 КМ, град Приједпр ће усмјерити за
куппвину акција на име ушещћа
у
дпкапитализацији
акципнарскпг
друщтва
„Тпплана” а.д. Приједпр.
III
Ппврат средстава дугпрпшнпг зајма примљенпг
пд града Приједпра на ЈРТ (јединствени рашун
трезпра) града Приједпра у изнпсу пд 2.000.000

Wеb adresa
www.prijedorgrad.org
КМ изврщит ће се прије издатака за куппвину
акција на име ушещћа у дпкапитализацији
акципнарскпг друщтва „Тпплана” а.д. Приједпр.
IV

Пвлащћује се Градпнашелник града
Приједпра да у име града Приједпра, кап
већинскпг акципнара ад „Тпплана“ Приједпр,
спрпведе пву Пдлуку.
V
Приливи и пдливи средстава наведених
у ташци I и II пве Пдлуке предвидјет ће се у
ребалансу бучета града Приједпра за 2013.
гпдину планираоем примитака пд наплате
зајмпва датих привредним друщтвима на
прихпдпвнпј страни (екпнпмски кпд: 911451), те
планираоем издатака за акције и ушещће у
капиталу у привредним друщтвима при
пптрпщашкпј јединици: „Пстала бучетска
пптрпщоа“ у Пперативнпј јединици I –
Административнпј служби Града Приједпра
(екпнпмски кпд: 611241).
VI
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у “Службенпм гласнику града
Приједпра”.
Брпј: 01-022-84/13
Приједпр
Датум, 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.
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96.
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 234. и 236. Закпна п привредним
друщтвима („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 127/08, 58/09 и 100/11), и шлана
23. и 47. Закпна п тржищту хартија пд
вриједнпсти („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 92/06, 34/09 и 30/12), шлана 18.
Статута града Приједпра – прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13 и 6/13), и Пдлуке п пбезбјеђиваоу
средстава дугпрпшнпг зајма кпд АД Тпплана
Приједпр („Службени гласник града Приједпра“
брпј: 9/13), Скупщтина града Приједпра, је на
VIII сједници пдржанпј 03.07.2013.гпдине,
дпнијела
П Д ЛУ К У
п пдпбраваоу средстава
I
Пдпбравају се средства у изнпсу пд
2.000.000 КМ, на име улпга у дпкапитализацију
акципнарскпг друщтва „Тпплана“ Приједпр.
II
Средства из шлана I пве Пдлуке
пбезбиједити ће се у Пперативнпј јединици I –
Административнпј служби Града Приједпра при
пптрпщашкпј јединици: „Пстала бучетска
пптрпщоа“ са ппзиције бучета: „Издаци за
акције и ушещћа у капиталу - Куппвина акција у
ад „Тпплана“ Приједпр“ на екпнпмскпм кпду:
„6112“.
III
Пвлащћује се Градпнашелник града
Приједпра да у име Града Приједпра, спрпведе
пдлуку п дпкапитализацији Акципнарскпг
друщтва „Тпплана“ Приједпр, у свпјству
већинскпг акципнара друщтва.
IV
За изврщеое пве пдлуке задужује се
Пдјељеое за финансије и Пдјељеое за
привреду и ппљппривреду.

Брпј: 9/13

V
Пва Пдлука ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у “Службенпм гласнику града
Приједпра”.
Брпј: 01-022-85/13
Приједпр
Датум, 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

97.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04., 42/05. и 118/05.), шлана
16. Закпна п граду Приједпру („Службени
гласник Републике Српске“ , брпј 70/12), и
шлана 18. Статута града Приједпра – Прешищћен
текст („Службени гласник града Приједпра“ ,
брпј 2/13. и 6/13), Скупщтина Града Приједпра
на VIII сједници пдржанпј данa 03.07.2013.
гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п измјени Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
прганизпваоу Јавне устанпве Ппзприщте
„Приједпр“ у Приједпру
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм врщи се измјена Пдлуке п
усклађиваое Пдлуке п прганизпваоу Јавне
устанпве Ппзприщте „Приједпр“ у Приједпру
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“,
брпј:13/07. и 6/11.) са пдредбама Закпна п
Граду Приједпру ( „Службени гласник
Републике Српске“ , брпј: 70/12.), и пдредбама
Статута града Приједпра-Прешищћени текст
(„Службени
гласник
Града
Приједпра“,
брпј:2/13. и 6/13.).
Члан 2.
Члан 2. Пдлуке п измјени Пдлуке п усклађиваоу
Пдлуке п прганизпваоу Јавне устанпве
Ппзприщте „Приједпр“ Приједпр мијеоа се и
гласи:
„Псниваш Ппзприщта је град Приједпр ( у даљем
тексту: псниваш).
Сједищте Ппзприщта је у Приједпру, улица
Бранислава Нущића брпј 11.
Ппзприщте ппслује ппд фирмпм: Јавна устанпва
„Ппзприщте Приједпр“, Приједпр.
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Скраћена фирма гласи: ЈУ „Ппзприщте
Приједпр“.
Члан 3.
Надлежни пргани управљаоа устанпве дужни
су у рпку пд 60 дана ускладити Статут и друге
ппщте акте са пдредбама Закпна и пве Пдлуке.
Члан 4.
Пвлащћује се Кпмисија за прпписе Скупщтине
града Приједпра да утврди Прешищћени текст
Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п псниваоу
Ппзприщта „Приједпр“ Приједпр и исти пбјави у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.
Члан 5.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.

Брпј: 01-022-86/13
Приједпр
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

98.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 101/04., 42/05. и 118/05.), шлана
16. Закпна п граду Приједпр („Службени гласник
РС, брпј: 70/12), и шлана 18. Статута града
Приједпра – прешищћен текст – („Службени
гласник града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13),
Скупщтина града Приједпрa је на VIII сједници
пдржанпј дана 03.07.2013. гпдине д п н и ј е л а
ПДЛУКУ
п измјенама Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
псниваоу „Музеј Кпзаре“ Приједпр
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм врще се измјене Пдлуке п
усклађиваоу Пдлуке п псниваоу „Музеј
Кпзаре“ Приједпр („Службени гласник ппщтине
Приједпр“, брпј: 13/07. и 6/011.), са пдредбама
Закпна п граду Приједпру („Службени гласник
Републике Српске“, брпј:70/12.), и пдредбама
Статута града Приједпра-прешищћен текст

(„Службени
гласник
брпј:2/13. и 6/13.)

Брпј: 9/13
града

Приједпра“,

Члан 2.
Члан 3. Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
псниваоу „Музеј Кпзаре“ Приједпр (у даљем
тексту: Пдлука) мијеоа се и гласи:
„Псниваш Музеја је Град Приједпр (у даљем
тексту: Псниваш).
Сједищте Музеја је у Приједпру, улица Никпле
Пащића бб.
Музеј ппслује ппд називпм: Јавна устанпва
„Матишни музеј Кпзаре Приједпр“ у Приједпру.
Скраћени назив Музеја гласи: „Музеј Кпзаре
Приједпр“.
Члан 3.
Члан 10. став 2 Пдлуке, мијеоа се и гласи:
„Средства Музеја су у државнпј свпјини и
припадају граду.“
Члан 4.
Члан 11. ташка б. Пдлуке мијеоа се и гласи:
„ Из Бучета града Приједпр“:
1. дип прпграмских активнпсти,
2. материјалне трпщкпве,
3. пдржаваое и средства инвестиције,
4. пбезбјеђеое средстава за псигураое
музејске грађе и дпкументације у пквиру
Музеја и збирки у саставу, кап и
прпстпра у кпјима је смјещтена, кпд
псигуравајућег друщтва за пне ризике у
пбиму у кпјем је сагласан псниваш и
5. средства за пткуп експпната и музејске
грађе мпгу се пбезбиједити из Бучета
града Приједпра“.
Члан 5.
Надлежни пргани управљаоа устанпве дужни
су у рпку пд 60 дана ускладити Статут и друге
ппщте акте са пдредбама Закпна и пве Пдлуке.
Члан 6.
Пвлащћује се Кпмисија за прпписе Скупщтине
града Приједпра да утврди Прешищћени текст
Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п псниваоу
„Музеј Кпзаре“ Приједпр и исти пбјави у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.
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Члан 7.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.

Брпј: 01-022-87/13
Приједпр
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

99.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи («Службени гласник Републике
Српске», брпј:101/04., 42/05. и 118/05.), шлана
16. Закпна п граду Приједпр («Службени
гласник Републике Српске» брпј: 70/12.), и
шлана 18. Статута града Приједпра – прешищћен
текст (″Службени гласник града Приједпра“
брпј: 2/13. и 6/13.),
Скупщтина
града
Приједпрa је на VIII сједници пдржанпј дана
03.07.2013. гпдине, д п н и ј е л а
П Д Л У К У
п измјенама Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
прганизпваоу Нарпдне библиптеке „Ћирилп и
Метпдије“ Приједпр
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм врще се измјене Пдлуке п
усклађиваоу Пдлуке п прганизпваоу Нарпдне
библиптеке „Ћирилп и Метпдије“ Приједпр
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, брпј:
13/07. и 6/11.) са пдредбама Закпна п граду
Приједпру („Службени гласник Републике
Српске“, брпј:70/12.), и пдредбама Статута
града Приједпра-прешищћен текст („Службени
гласник града Приједпра“, брпј:2/13. и 6/13.).
Члан 2.
Члан 3. Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
прганизпваоу Нарпдне библиптеке „Ћирилп и
Метпдије“ Приједпр (у даљем тексту :Пдлука),
мијеоа се и гласи:
„Псниваш Библиптеке је град Приједпр (у даљем
тексту: Псниваш)“.

Брпј: 9/13

Члан 3.
Члан 8. став 2 Пдлуке мијеоа се и гласи:
„Средства Библиптеке су у државнпј свпјини и
припадају граду“.
Члан 9. Пдлуке мијеоа се и гласи:
„Средства
за
финансираое
Библиптеке
пбезбјеђују се из:
-Бучета Републике и Града,
-других извпра кпји ће бити регулисани
Статутпм Библиптеке.“
Члан 4.
Надлежни пргани управљаоа устанпве дужни
су у рпку пд 60 дана ускладити Статут и друге
ппщте акте са пдредбама Закпна и пве Пдлуке.
Члан 5.
Пвлащћује се Кпмисија за прпписе да утврди
Прешищћени текст Пдлуке п усклађиваоу
Пдлуке п прганизпваоу Нарпдне библиптеке
„Ћирилп и Метпдије“ Приједпр и исти пбјави у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.
Члан 6.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.

Брпј:01-022-88/13
Приједпр,
Датум,03.07.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

100.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи («Службени гласник Републике
Српске», брпј: 101/04., 42/05. и 118/05.), шлана
16. Закпна п граду Приједпр («Службени
гласник Републике Српске» брпј: 70/12.), и
шлана 18. Статута града Приједпра – прешищћен
текст- (″Службени гласник града Приједпра “
брпј: 2/13. и 6/13.),
Скупщтина
града
Приједпрa
на VIII сједници пдржанпј дана
03.07.2013. гпдине, дпнијела је
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П Д Л У К У
п измјенама Пдлуке п прпмјени пблика
прганизпваоа Јавнпг предузећа „Центар за
приказиваое филмпва“ Приједпр у Јавна
устанпва „Центар за приказиваое филмпва“
Приједпр
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм врщи се измјена и дппуна
Пдлуке п прпмјени пблика прганизпваоа Јавнпг
предузећа „Центар за приказиваое филмпва“
Приједпр у Јавна устанпва „Центар за
приказиваое филмпва“ Приједпр („Службени
гласник ппщтине Приједпр“, брпј:11/08. и
6/11.), са Закпнпм п граду Приједпр („Службени
гласник Републике Српске“, брпј:70/12.) и
Статутпм града Приједпра-прешищћен текст(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
2/13 и 6/13).
Члан 2.
Члан
4. Пдлуке п прпмјени пблика
прганизпваоа Јавнпг предузећа „Центар за
приказиваое филмпва“ Приједпр у Јавна
устанпва „Центар за приказиваое филмпва“
Приједпр (у даљем тексту: Пдлука), мијеоа се и
гласи:
„Псниваш устанпве је
град Приједпр, Трг
пслпбпђеоа бр. 1. (у даљем тексту: Псниваш).
Пснпвни капитал Устанпве шине пснпвна и
пбртна средства“.
Члан 3.
Члан 8. Пдлуке, мијеоа се и гласи:
„Средства за рад Јавне устанпве Центар за
приказиваое филмпва" Приједпр пбезбјеђују
се из:
-

-

Бучета псниваша;
Прихпда
пстварених пбављаоем
регистрпване дјелатнпсти;
Прихпда пд капитала, закупнина,
хпнпрара и слишних извпра пасивнпг
прихпда;
Закупа ппслпвних прпстпра и ппреме;
Изнајмљиваоа властитпг прпстпра и
ппреме;
Неппсреднп пд кприсника, прпдајпм
прпизвпда и услуга на тржищту,
дпнатпрствпм и
из других извпра, у складу са
Закпнпм.»

Брпј: 9/13

Пбавезе Града
и Устанпве у ппгледу
финансираоа рада Устанпве, биће регулисане
ппсебним угпвпрпм.
Иницијативу за закљушиваое угпвпра п
финансираоу рада Устанпве ппкреће директпр
Устанпве.
Члан 4.
Члан 9. Пдлуке мијеоа се и гласи:
„Устанпва је дужна да ппслује у складу са
закпнпм, дпбрим ппслпвним пбишајима и
свпјим етишким кпдекспм.
Пснпвни циљ рада и ппслпваоа устанпве је
пбављаое дјелатнпсти пд ппщтег интереса,
кпјим се пбезбјеђује пствариваое права и
дужнпсти физишких и правних лица, кап и
пствариваое
другпг
закпнпм
утврђенпг
интереса лица у смислу пвпг закпна.
Афирмација културе на ппдрушју Града
Приједпр кап: културна дјелатнпст јавнпг
приказиваоа филмпва, кпнцерата, културних
приредби, предаваоа, излпжби, састанака,
пригпдних прпграма и слишнп“.
Члан 5.
У цијелпм тексту Пдлуке ријеши «Ппщтина»
замјеоују се ријешима „Град“ у пдгпварајућем
падежу.
Члан 6.
Надлежни пргани управљаоа устанпве дужни
су у рпку пд 60 дана ускладити Статут и друге
ппщте акте са пдредбама Закпна и пве Пдлуке.
Члан 7.
Пвлащћује се Кпмисија за прпписе да утврди
прешищћен текст Пдлуке п прпмјени пблика
прганизпваоа Јавнпг предузећа „Центар за
приказиваое филмпва“ Приједпр у Јавна
устанпва „Центар за приказиваое филмпва“
Приједпр и исти пбјави у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Члан 8.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.
Брпј:01-022-89/13
Приједпр,
Датум,03.07.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.
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101.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Службени гласник Републике
Српске“ брпј: 101/04, 42/05 и 118/05 ), шлана
16. Закпна п граду Приједпр
(„Службени
гласник РС“ брпј: 70/ 12) и шлана 18. Статута
града Приједпра-прешищћен текст ( „Службени
гласник града Приједпра“ брпј: 2/13 и 6/13),
Скупщтина града Приједпра је на VIII сједници,
пдржанпј дана 03.07.2013. гпдине, дпнијела
ПДЛУКУ
п измјенама Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
псниваоу Дјешијeг вртића „Радпст“ Приједпр
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм врще се измјене Пдлуке
п усклађиваоу Пдлуке п псниваоу Дјешијег
вртића „Радпст“ Приједпр ( „Службени гласник
ппщтине Приједпр“ брпј: 13/07, 7/08 и 6/11 ),
ради усклађиваоа
са
Закпнпм п граду
Приједпр („Службени гласник РС“ брпј:70/12 ) и
Статутпм града Приједпра-прешищћени текст
(„Службени гласник града Приједпра“ брпј: 2/13
и 6/13).
Члан 2
Члан 3. Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
псниваоу Јавне устанпве Дјешији вртић
„Радпст“ Приједпр ( у даљем тексту: Пдлука),
мијеоа се и гласи:
„ Псниваш Дјешијег вртића је град
Приједпр ( у даљем тексту: псниваш).
Сједищте устанпве је у Приједпру, ул.
Вука Карачића бр. 21.
Дјешији вртић ппслује ппд фирмпм:
Јавна устанпва Дјешији вртић „Радпст“ Приједпр.
Скраћени назив фирме је :ЈУ Дјешији
вртић“Радпст“ Приједпр.“
Члан 3.
Члан 6 . Пдлуке мијеоа се и гласи:
„ Средства за рад Дјешијег вртића
шине пснпвна и пбртна средства затешена на дан
31.12.2007. гпдине.

Брпј: 9/13

Средства из предхпднпг става су у
државнпј свпјини и припадају граду .“
Члан 4.
Члан 7. Пдлуке мјеоа се и гласи:
„ Средства за финансираое Дјешији
вртић пбезбјеђују из:
- Фпнда за дјешију защтиту,
- бучета града,
- ппклпна и завещтаоа,
- извпра насталих пбављаоем
дјелатнпсти.“
Члан 5.
Надлежни пргани управљаоа Јавне
устанпве дужни су, у рпку пд 60 дана,
ускладити Статут и друге ппщте акте са
пдредбама Закпна и пве Пдлуке.
Члан 6.
Пвлащћује се Кпмисија за прпписе да
утврди прешищћен текст Пдлуке п усклађиваоу
Пдлуке п псниваоу Дјешијeг вртића „Радпст“
Приједпр и исти пбјави у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Члан 7.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана, пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01-022-90/13
Приједпр
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.

102.
На пснпву шлана 24. Закпна п ппдстицаоу
развпја малих
и средоих предузећапрешищћени
текст
(„Службени
гласник
Републике Српске“ брпј 23/09), шлана 5., 7. и 12.
Закпна п систему јавних служби („Службени
гласник РС“ бр. 68/07 и 109/12) и шлана 16.
Закпна п граду Приједпру („Службени гласник
града Приједпра“ брпј 70/12) и шлана 30. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
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Републике Српске“ брпј 101/04, 42/05 и 118/05)
и шлана 18. Статута града Приједпра- прешищћен
текст („Службени гласник града Приједпра“ брпј
02/13), Скупщтина града Приједпра је нa VIII
сједници пдржанпј дана 03.07.2013.гпдине
дпнијела
ПДЛУКУ
п измјени Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п
псниваоу Агенције за екпнпмски развпј
ппщтине Приједпр „ПРЕДА-ПД“, Приједпр
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм се врщи измјена Пдлуке
п усклађиваоу Пдлуке п псниваоу Агенције за
екпнпмски развпј ппщтине Приједпр „ПРЕДАПД“,Приједпр брпј 01-022-152/11 са Закпнпм п
граду Приједпру („Службени гласник града
Приједпра“ брпј 70/12), Статутпм града
Приједпра – прешищћен текст („Службени
гласник града Приједпра“ брпј 2/13) и прпмјена
назива.
Агенција за екпнпмски развпј ппщтине
Приједпр „ПРЕДА-ПД“, Приједпр мијеоа назив у
Агенција за екпнпмски развпј града Приједпра
„ПРЕДА-ПД“, Приједпр.
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 2.
У цијелпм тексту Пдлуке п усклађиваоу
Пдлуке п псниваоу Агенције за екпнпмски
развпј
ппщтине
Приједпр
„ПРЕДА-ПД“,
Приједпр ријеши „Ппщтина“, „ Скупщтина
Ппщтине“ и „Нашелник“ замјеоују се ријешима:
„Град“, „Скупщтина Града“ и „Градпнашелник“ у
пдгпварајућем падежу.
Члан 3.
Надлежни прган управљаоа ће у рпку
пд 60 дана ускладити Статут и друга ппщта акта
са пдредбама Закпна и пвпм Пдлукпм.
Члан 4.
Пвлащћује се Кпмисија за прпписе да утврди
прешищћен текст Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке
п псниваоу Агенције за екпнпмски развпј
ппщтине Приједпр „ПРЕДА-ПД“, Приједпр и
исти пбјави у „Службенпм гласнику Града
Приједпра“.

Брпј: 9/13

Члан 5.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Брпј: 01-022-91/13
Приједпр,
Датум:03.07.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

103.
На пснпву шлана 40. став 1.и 2. Закпна п
защтити пд ппжара („Службени гласник
Републике Српске“, брпј: 71/12), шлана 30.
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Републике српске“, бр: 101/04, 42/05 и
118/05) и шлана 18. Статута града Приједпр прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпр“, брпј: 2/13 и 6/13), Скупщтина града
Приједпрa je на VIII
сједници, пдржанпј
03.07.2013. гпдине, д п н и ј е л а
ПДЛУКУ
п псниваоу Теритпријалне ватрпгасне
јединице Приједпр

Члан 1.
Пснива се Теритпријална ватрпгасна
јединица
Приједпр
(у
даљем
тексту:
Теритпријална ватрпгасна јединица), кап
ппсебна унутращоа прганизаципна јединица
Административне службе Града Приједпра (у
даљем тексту: Административна служба).
Члан 2.
Теритпријална ватрпгасна јединица је
прпфесипнална ватрпгасна јединица за
ппдрушје Града Приједпра.
Члан 3.
Дјелпкруг и надлежнпсти Теритпријалне
ватрпгасне јединице су:
- пбављаое
закпнпм
утврђених
дјелатнпсти
прпфесипналних
ватрпгасних
јединица
(щифра
дјелатнпсти: 84.25),
- ушещће у спрпвпђеоу превентивних
мјера защтите пд ппжара кпје су у
функцији благпвременпсти и ппвећаоа
ефикаснпсти ватрпгасне интервенције,
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- гащеое ппжара и спасаваое људи и
импвине
угрпжених
ппжарпм
и
елементарним неппгпдама,
- спрпвпђеое мјера защтите пд ппжара,
утврђених Планпм защтите пд ппжара
Града Приједпр,
- пружаое технишке ппдрщке ппмпћи у
незгпдама и ппасним ситуацијама,
- пствариваое задатака јединица цивилне
защтите у складу са Закпнпм п защтити и
спасаваоу у ванредним ситуацијама
(„Службени гласник Републике Српске“,
брпј:121/12),
- врщи пбуку радника и прпвјеру знаоа из
пбласти защтите пд ппжара кпд
ппслпдаваца, на пснпву закљушенпг
угпвпра
(дјелатнпст:
85.59-псталп
пбразпваое),
- врщи уградоу и прпмет ватрпгасне и
друге ппреме,
- врщи превентивне ппслпве из пбласти
защтите пд ппжара и испитиваое рушних
и превпзних апарата за гащеое ппшетнпг
ппжара пднпснп пуоеоа и сервисираоа
ватрпгасних апарата и испитиваое
хидрантске мреже (дјелатнпст: 71.20технишкп испитиваое и анализа),
- пбавља и друге ппслпве у екплпщким и
другим несрећама.
Члан 4.
(1) Теритпријалнпм
ватрпгаснпм
јединицпм
рукпвпди
старјещина
Теритпријалне ватрпгасне јединице кпга
именује Градпнашелник, на пснпву
спрпведенпг јавнпг кпнкурса.
(2) За старјещину Теритпријалне ватрпгасне
јединице мпже бити именпванп лице
кпје, ппред ппщтих услпва предвиђених
закпнпм, има најмаое вищу спрему или
заврщене студије првпг циклуса
и
најмаое 180 ECTS бпдпва, технишкпг
смјера и кпје испуоава друге ппсебне
услпве предвиђене ппщтим актпм п
прганизацији и систематизацији радних
мјеста у Административнпј служби.
(3) Старјещина Теритпријалне ватрпгасне
јединице мпже имати замјеника кпји
испуоава услпве предвиђене закпнпм и
ппщтим актпм п прганизацији и

Брпј: 9/13
систематизацији радних
Административнпј служби.

мјеста

у

Члан 5.
Средства
за
финансираое
рада
Теритпријалне ватрпгасне јединице пбезбјеђују
се у бучету Града кап и из прихпда кпје пствари
Теритпријална ватрпгасна јединица врщеоем
услуга у складу са закпнпм и пвпм пдлукпм, из
других намјенских средстава за пву јединицу,
те из других извпра у складу са закпнпм и
актима пргана Града.
Члан 6.
(1) У складу са ппщтим актпм п
прганизацији и систематизацији радних мјеста у
Административнпј служби, расппређиваое
заппслених у Теритпријалнпј ватрпгаснпј
јединици врщи Градпнашелник, у складу са
закпнпм и другим прпписима.
(2) Права, пбавезе и пдгпвпрнпсти
заппслених у Теритпријалнпј ватрпгаснпј
јединици пстварују се у складу са закпнпм,
кплективним угпвпрпм и ппщтим актима кпји се
примјеоују на заппслене у Административнпј
служби.
Члан 7.
У рпку пд 90 дана пд дана ступаоа на
снагу пве пдлуке, Градпнашелник ће ускладити
ппщте акте п прганизацији и систематизацији
радних мјеста у Административнпј служби у
складу са закпнпм и пвпм пдлукпм.
Члан 8.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје
да важи Пдлука п псниваоу Ппщтинске
oрганизације Теритпријалне ватрпгасне
јединице Приједпр (“Службени гласник
ппщтине Приједпр“, брпј: 2/00).
Члан 9.
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј:01 -022- 92/13
Приједпр
Датум, 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.
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104.

-

На пснпву шлана 72. став 2. 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 и 6/13), а у вези са
шланпм 26. Закпна п Пппису станпвнищтва,
дпмаћинстава и станпва у Бпсни и Херцегпвини
2013. гпдине (Сл. гласник БиХ бр. 10/12 и 18/13)
и шланпм 7. Закпна п прганизацији и
спрпвпђеоу
Ппписа
станпвнищтва,
дпмаћинстава и станпва 2013. гпдине у
Републици Српскпј („Службени гласник РС“,
бр.70/12 и 39/13), а на приједлпг Кпнкурсне
кпмисије, Скупщтина града Приједпрa је на VIII
сједници пдржанпј дана 03.07.2013. гпдине
дпнијела
РЈЕШЕОЕ
п именпваоу Градске ппписне кпмисије града
Приједпра
Члан 1.
Именује се Градска ппписна кпмисија за
прпвпђеое
ппписа
станпвнищтва,
дпмаћинстава и станпва на ппдрушју града
Приједпра, у слиједећем саставу:
1. Раде Алексић - предсједник Кпмисије,
2. Хаснија Скппљак - шлан,
3. Раде Шурлан - шлан,
4. Гпрана Шпбпт - шлан,
5. Аленка Удуш - шлан и
6. Стипп Дриншић - шлан.
Члан 2.
Задатак Градске ппписне кпмисије је да
пбави слиједеће ппслпве:
- Рукпвпди припремама, прганизпваоем
и спрпвпђеоем ппписа на теритприји
града,
- Врщи избпр и именпваое инструктпра и
ппписиваша лпкалне сампуправе,
- Пбавјещтава станпвнищтвп п знашају
ппписа, нашину и времену оегпвпг
спрпвпђеоа, п правима и дужнпстима
грађана и нашину изврщеоа пбавеза у
пппису,
- Брине
п
правилнпј
примјени
метпдплпщких
и
прганизаципних
упутстава,

-

-

-

-

-

-

Брпј: 9/13
Преузима щтампани ппписни материјал
и дијели га инструктприма, кпји га даље
дистрибуирају ппписивашима,
Псигурава прпстприје и услпве за
спрпвпђеое
пбуке
за
градске
инструктпре и ппписиваше,
Спрпвпди
надзпр
над
радпм
инструктпра и псталих ушесника у
пппису,
Издаје ушесницима у пппису прпписана
пвлащћеоа за рад,
Преузима
мјере
кпје
гарантују
кпмплетан пбухват јединица ппписа,
Преузима ппписни материјал пд
инструктпра, прганизује и кпнтрплище
пбухват и квалитет ппписнпг материјала,
Псигурава
складищтеое
ппписнпг
материјала уз испуоаваое прпписаних
сигурнпсних мјера и услпва пдређених
Закпнпм п защтти лишних ппдатака,
Прганизује превпз и правпвременп
дпстављаое ппписанпг материјала на
мјестп унпса и
Припрема пбрашун трпщкпва насталих за
припрему и спрпвпђеое ппписа у складу
са инструкцијама.

Члан 3.
Пвп рјещеое ступа на снагу данпм
дпнпщеоа и пбјавиће се у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01-111-124/13
Приједпр
Датум: 03.07.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.

105.
На пснпву шлана 18. Статута Града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпрa“ брпј:2/13 и 6/13), а у вези са шланпм
125. став 2 ташка г. Закпна п пснпвнпм
пбразпваоу и васпитаоу ( „Службени гласник
РС“ брпј 74/08, 71/09 и 104/11 ) и шланпм 95.
став 1 ташка г. Закпна п средоем пбразпваоу и
васпитаоу („Службени гласник РС“ брпј 74/08,
106/09 и 104/11), Скупщтина града Приједпра
на VIII сједници пдржанпј дана 03.07.2013.
гпдине, дпнијела је
Р Ј Е Ш Е ОЕ
п именпваоу шланпва щкплских пдбпра
пснпвних и средоих щкпла у Приједпру
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I
За шланпве щкплских пдбпра из реда
лпкалне заједнице у двадесет пснпвних и
средоих щкпла у Приједпру, именује се:
1. Бранка Дувоак из Приједпра, ул. Тпде
Швракића бр. 3/7, ССС, у ПШ „Бранкп
Ћппић“-Приједпр,
2. Весна Павић из Приједпра, Ращкпвац бб,
ВСС, у ПШ “Десанка Максимпвић“- Приједпр,
3. Белинда Гавранпвић из Приједпра, ул. П.П.
Оегпща бр. 24. ССС у ПШ “Петар Кпшић“Приједпр
4. Милан Ђуращинпвић из Приједпра, Пећани,
ССС у ПШ “Дпситеј Пбрадпвић“-Приједпр,
5. Емира Тппић из Љубије, ул. Славка Јатића бб,
ССС у ПШ “Младен Стпјанпвић“-Љубија,
6. Јасна Бенић из Трнпппља бб, ССС, у ПШ
“Ћирилп и Метпдије“- Трнпппље,
7. Нечад Бещић из Кпзарца, ССС у ПШ
“Кпзарац“-Кпзарац,
8. Мирпслав Будимир из Миљакпваца бр. 79, у
ПШ “Бранкп Радишевић“-Петрпвп,
9. Ранка Станар из Пмарске, ВШС, у ПШ “Вук
Карачић“- Пмарска,
10. Драган Дпщен из Брезишана бб, ВСС, у ПШ
„Јпван Цвијић“ –Брезишани,
11. Жељкп Грубан из Бабића бр. 131, ССС у ПШ
“Јпван Душић –Лампвита,
12. Драган Тпщић из Буснпва, ССС, у ПШ “Петар
Петрпвић Оегпщ“-Буснпви,
13. Сузана Ступар из Петрпва бб, ВСС, у Музишку
щкплу „Савп Балабан“–Приједпр,
14. Споа Кпвашевић из Приједпра, ул. Лава
Тплстпја бр. 7 ВСС, у Специјалну пснпвну и
средоу щкплу „Ђпрђе Натпщевић“-Приједпр,
15. Слпбпданка др Шпрмаз – Требпвац из
Приједпра ул. Мајпра М. Тепића бр. 21, ВСС,
у Гимназију „Свети Сава“-Приједпр,
16. Александaр др Миљущ из Приједпра,
Кнежпппљска бр. 21, ВСС, у Медицинскптехнплпщку и грађевинску щкплу- Приједпр,
17. Алекса Вушен
из Приједпра, ВСС, у
Мащинску щкплу - Приједпр,
18. Младен Кешан из Приједпра, П.П. Оегпща
бр. 30, ВСС
у Угпститељскп-екпнпмску
щкплу- Приједпр,
19. Бпжп Грбић из Приједпра, Вука Карачуића
бр. 21, ВСС,
у Електрптехнишку щкплу
Приједпр и

Брпј: 9/13

20. Пантелија Панић из Приједпра, Аерпдрпмскп
насеље бб,
ВСС, у Ппљппривреднппрехрамбену щкплу-Приједпр.
II
Чланпви щкплскпг пдбпра именују се на
перипд пд шетири гпдине, а дужнпст пбављају
дпбрпвпљнп и без накнаде.
III
Ступаоем на снагу пвпг Рјещеоа, престају
да важе: Рјещеое п именпваоу щкплских
пдбпра пснпвних и средоих щкпла у Приједпру
брпј: 01-111-116/09 пд 25.06.2009 гпдине
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“ брпј
7/09), кап и сва Рјещеоа п измјени Рјещеоа п
именпваоу шланпва щкплских пдбпра пснпвних
и средоих щкпла у Приједпру дпнесена дп
ступаоа на снагу пвпг Рјещеоа.
IV
Пвп Рјещеое ступа на снагу псмпг
дана, пд дана пбјављиваоа у „Службенпм
гласнику града Приједпра“.
Брпј:01-111-125/13
Приједпр
Датум:03.07.2013.гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

106.
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј
сампуправи („ Службени гласник Републике
Српске“ бр 101/04, 42/05 и 118/05),те шлана
18.Статута града Приједпрa - прешищћен текст
(„Службени гласник града Приједпрa“ бр 2/13 и
6/13), Скупщтина града Приједпра на VIII
сједници пдржанпј 03.07.2013.гпдине, дпнијела
је
ПДЛУКУ
п усвајаоу Плана управљаоа птпадпм града
Приједпр за перипд 2012-2017.гпдине
Члан 1.
Усваја се План управљаоа птпадпм града
Приједпр за перипд 2012-2017. гпдину.
Члан 2.
План управљаоа птпадпм из предхпднпг шлана
је саставни дип пве Пдлуке.
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Члан 3.
За реализацију Плана управљаоа птпадпм
задужује се Пдјељеое за стамбенп кпмуналне
ппслпве.
Члан 4.
Пва Пдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа
у „Службенпм гласнику града Приједпра“.
Брпј: 01-022-94/13
Приједпр
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

107.
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 и 6/13), разматрајући
Извјещтај п раду и ппслпваоу Теритпријалне
ватрпгасне јединице Приједпр за 2012. гпдину,
Скупщтина града Приједпра је на VIII сједници
пдржанпј дана 03.07.2013.гпдине, дпнијела:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјещтај п раду и ппслпваоу
Теритпријалне ватрпгасне јединице
Приједпр за 2012. гпдину.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Брпј: 01- 022-93/13
Приједпр,
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

108.
На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра" , брпј: 2/13 и 6/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“ брпј: 2/13), разматрајући Извјещтај
п реализацији Пдлуке п дппунским правима
ратних впјних инвалида, ппрпдица ппгинулих

Брпј: 9/13

бпраца и умрлих бпраца, Скупщтина града
Приједпра је на VIII сједници пдржанпј дана
03.07.2013.гпдине, дпнијела:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјещтај п реализацији
Пдлуке п дппунским правима ратних
впјних инвалида, ппрпдица ппгинулих
бпраца и умрлих бпраца.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01- 022-95/13
Приједпр,
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

109.
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 културнп – умјетнишких
друщтава за 2012. гпдину, Скупщтина града
Приједпра је на VIII сједници пдржанпј дана
03.07.2013.гпдине, дпнијела:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Инфпрмација п раду културнп –
умјетнишких друщтава на за 2012.
гпдину.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01- 022-96/13
Приједпр,
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.
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110.
На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра" , брпј: 2/13 и 6/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“
брпј:
2/13),
разматрајући
Инфпрмацију п раду Ппреске управе Републике
Српске Ппдрушни Центар Приједпр за 2012.
гпдину, Скупщтина града Приједпра је на VIII
сједници пдржанпј дана 03.07.2013.гпдине,
дпнијела:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Инфпрмација п раду Ппреске
управе Републике Српске Ппдрушни
Центар Приједпр за 2012. гпдину.

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

Брпј: 01- 022-97/13
Приједпр,
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

111.
На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра" , брпј: 2/13 и 6/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“
брпј:
2/13),
разматрајући
Инфпрмацију
п
реализацији
прпграма
кприщћеоа средстава за ппдстицај у
предузетнищтву,
малим
и
средоим
предузећима у 2012. гпдини, Скупщтина града
Приједпра је на VIII сједници пдржанпј дана
03.07.2013.гпдине, дпнијела:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Инфпрмација п реализацији
прпграма кприщћеоа средстава за

Брпј: 9/13
ппдстицај у предузетнищтву, малим и
средоим предузећима у 2012. гпдини.

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

Брпј: 01- 022-98/13
Приједпр,
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић,с.р.

112.
На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра" , брпј: 2/13 и 6/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“
брпј:
2/13),
разматрајући
Инфпрмацију п стаоу и перспективи развпја
стпшарске прпизвпдое на ппдрушју града
Приједпра, Скупщтина града Приједпра је на VIII
сједници пдржанпј дана 03.07.2013.гпдине,
дпнијела:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Инфпрмација п стаоу и
перспективи
развпја
стпшарске
прпизвпдое
на
ппдрушју
града
Приједпра.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.
Брпј: 01- 022-99/13
Приједпр,
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

113.
На пснпву шлана 18. Статута града Приједпра прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра" , брпј: 2/13и 6/13) и шлана 145.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града
Приједпра“
брпј:
2/13),
разматрајући
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Инфпрмацију п раду Савјета мјесних заједница у
2012. гпдини, Скупщтина града Приједпра је на
VIII сједници пдржанпј дана 03.07.2013.гпдине,
дпнијела:
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Инфпрмација п раду Савјета
мјесних заједница у 2012. гпдини.
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику
града Приједпра“.

Брпј: 01- 022-100/13
Приједпр,
Датум: 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

114.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП – ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
На пснпву пдредаба шлана 18. Статута града
Приједпра - прешищћен текст («Службени
гласник града Приједпра», брпј 2/13 и 6/13) и
шлана 140. Ппслпвника Скупщтине града
Приједпра – прешищћени текст («Службени
гласник града Приједпра», брпј:2/2013),
Скупщтина града Приједпра на VIII сједници,
пдржанпј 03.07. 2013. гпдине, дпнијела је
ПДЛУКУ
п прибављаоу градскпг грађевинскпг земљищта
без накнаде
1.
Пдпбрава с е прибављаое без накнаде
градскпг грађевинскпг земљищта,
према
ппдацима o некретнинама наведеним какп
слиједи:
Према ппдацима Земљищне коиге:
- к.ш.бр.731/206, у ппврщини пд 329 м2,
к.п. Приједпр,
- к.ш.бр.731/911, у ппврщини пд 38 м2,
к.п. Приједпр
Уписане у зк.ул.бр. 768 кап државна
свпјина, правп кприщћеоа у кприст
Јавнпг предузећа „Завпд за изградоу
града“ Приједпр.

Брпј: 9/13

Према ппдацима катастарскпг пперата
земљищта:
- к.ш.бр.5119/1, у ппврщини пд 329 м2,
- к.ш.бр.5119/2, у ппврщини пд 38 м2,
уписане у пл.бр.3064 к.п.Приједпр 2 кап
ппсјед Града Приједпр.
2. Даје се сагласнпст Градпнашелнику
града Приједпра да,
у складу са
пдредбама шлана 4. Пдлуке п псниваоу
Јавнпг предузећа „Завпд за изградоу
града“ Приједпр („Службени гласник
ппщтине Приједпр“, брпј: 13/09),
закљуши угпвпр п пренпсу права
кприщћеоа на некретнинама на Град
Приједпр, са предузећем ЈП „Завпд за
изградоу града“Приједпр, трајнп и без
накнаде.
3. Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у «Службенпм гласнику
града Приједпра».

Брпј:01-01-022-100/13
Приједпр
Датум, 03.07.2013. гпд.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуппвић, с.р.

На пснпву пдредаба шлана 348. Закпна п
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, брпј:124/08, 58/09 и 95/11),
шлана 4. Правилника п ппступку јавнпг кпнкурса
за распплагаое неппкретнпстима у свпјини
Републике Српске и јединица лпкалне
сампуправе („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 20/12), шлана 18. Статута града
Приједпрa
(«Службени
гласник
града
Приједпрa», брпј:2/13 и 6/13) и шлана 140.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра
(«Службени гласник града Приједпрa», брпј:
2/13), Скупщтина града Приједпрa на VIII
сједници, пдржанпј 03.07. 2013. гпдине, д п н и
јела је
ПДЛУКУ
п нашину и услпвима прпдаје неппкретнпсти у
свпјини јединице лпкалне сампуправе
I Ппд услпвима и на нашин регулисан
пвпм пдлукпм спрпвещће се лицитацијпм
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у

свпјини

Града

Према ппдацима Земљищне коиге:
- к.ш.бр.731/206, у ппврщини пд 329 м2,
к.п. Приједпр,
Уписане са правпм свпјине у кприст
Града Приједпрa.
Према ппдацима катастарскпг пперата
земљищта:
- к.ш.бр.5119/1, у ппврщини пд 329 м2,
уписане у пл.бр.3064 к.п.Приједпр 2 кап
ппсјед Града Приједпр.
II Вриједнпст грађевинскпг земљищта
изнпси 17.108,00 КМ. Иста је утврђена
прпцјенпм пд стране сталнпг судскпг вјещтака
грађевинске струке и представља ппшетну
прпдајну цијену неппкретнпсти.
III За ушещће у ппступку лицитације ушесник
је дужан уплатити изнпс пд 10% пд прпдајне
цијене, на жирп рашун - јединствени рашун
трезпра Града Приједпр кпд NLB Razvojne banke
Prijedor, брпј: 562 0070000266805.
IV Прпдајну цијену наведенпг земљищта
ушесник лицитације са кпјим ће се закљушити
угпвпр пбавезан је уплатити у рпку пд 15 дана
пд дана закљушиваоа и нптарске пбраде
угпвпра п купппрпдаји.
V
Ппступак лицитације грађевинскпг
земљищта спрпвещће Кпмисија за прпдају.
VI Пвлащћује се Градпнашелник да са
ушесникпм лицитације шија ппнуда буде
утврђена
кап
најппвпљнија,
закљуши
купппрпдајни угпвпр, у циљу регулисаоа
међуспбних права и пбавезе угпвпрних страна.
VII Oва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд
дана пбјављиваоа у «Службенпм гласнику
града Приједпра».
Брпј:01- 01-022-101/13/13.
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Датум,03.07.2013. гпд.
Сеад Јакуппвић, с.р.

Брпј: 9/13

115.
АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
На пснпву шлана 14. Закпна п защтити на
раду, („Службени гласник Републике Српске“,
брпј: 01/08) и шлана 43. став 1.алинеја 8. Закпна
п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник
Рeпублике Српске“, брпј: 101/04, 42/05 и
118/05) , а у вези са шланпм 35. Статута Града
Приједпра - прешищћен текст („Службени
гласник града
Приједпра“, брпј: 2/13),
Градпнашелник града Приједпра, д п н п с и
ПРАВИЛНИК П БЕЗБЈЕДНПСТИ, ЗАШТИТИ И
ЗДРАВЉУ НА РАДУ
I - ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу безбједнпсти и здравља на раду
и защтите заппслених пд ппвреда на раду, кап и
прпфесипналних пбпљеоа, птклаоаоа узрпка и
здравствених пщтећеоа на раду и ствараоа щтп
ппвпљнијих услпва рада
у
Градскпј
административнпј служби Града Приједпр( у
даљем тексту: Служба) спрпвпди се защтита и
здравље на раду, на пснпву Закпна, пвпг
правилника и прпписа кпји регулищу защтиту
на раду.
Члан 2.
Пвим правилникпм ппсебнп се уређују
слиједећа питаоа:
1. безбједнпст, защтита и здравље на раду
(пбухвата превентивне, ппщте и ппсебне
мјере кпје су пд знашаја за ствараое
безбједних услпва рада, нарпшитп:
-

-

утврђиваоа права и пбавеза ппслпдавца
и заппслених у пбласти защтите на раду
и – пдгпвпрнпсти ппслпдавца и
заппслених збпг евентуалних ппвреда
тих пбавеза),
прганизпваое ппслпва защтите на раду,
утврђиваое радних мјеста са ппвећаним
ризикпм пд прпфесипналних пбпљеоа и
ппвреда на раду,
псппспбљаваое
заппслених
за
безбједан и здрав рад,
слушајеве у кпјима се раднику забраоује
пбављаое ппслпва,
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прегледе и испитиваоа пруђа за рад,
електришних инсталација и инсталација
флуида,
ппсебна права, пбавезе и мјере у вези са
защтитпм на раду младих, жена и
инвалида и
слушајеве и нашин прпвјере заппслених
ппд утицајем алкпхпла или других
средстава зависнпсти.

Члан 3.
Прганизација и прпцес рада у Служби
мпрају бити заснпвани на наушнп-технишким
дпстигнућима, а нарпшитп на мјерама и
нпрмативима защтите и здравља на раду.
Кпд сваке прпмјене прганизације,
прпцеса
ппступка
рада-технплпгије,
рекпнструкције и набавке нпвих средстава за
рад, мпрају се спрпвести и псигурати
пдгпварајуће мјере защтите на раду.
Члан 4.
Прпцес рада у Служби
мпра се
прганизпвати такп да сваки заппслени пбавља
ппслпве без ппаснпсти пп свпј живпт и здравље,
кап и живпт и здравље псталих заппслених.
Унапређиваое прганизације прпцеса
рада, кпјима се гарантује защтита заппслених на
раду, задатак је неппсреднпг рукпвпдипца.
Члан 5.
Пдгпвпрнп лице у Служби
врщи
спрпвпђеое и унапређеое защтите на раду и
ангажује пвлащтену прганизацију с лиценцпм
ради спрпвпђеоа превентивних и перипдишних
прегледа и испитиваоа ппреме за рад, кап и
превентивних и перипдишних испитиваоа
услпва радне средине.
Члан 6.
Пдредбе
пвпг
правилника
примјеоиваће се на све заппслене у кап и на
лица кпја се пп билп кпм пснпву налазе на раду,
или у раднпм прпстпру Службе.
II-ПРАВА,
ПБАВЕЗЕ
И
ПДГПВПРНПСТИ
ЗАППСЛЕНИХ У ВЕЗИ СА ЗАШТИТПМ НА РАДУ
Члан 7.
Заппслени имају права и пбавезе: да
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1. приликпм ступаоа на раднп мјестп буду
псппспбљени за безбједан и здрав рад и да
у тпку рада упптпуоују знаое путем
инпвација, дпедукација и других извпра
пбразпваоа,
2. пбавезнп кпристе лишна защтитна средства
и защтитну ппрему за ппслпве кпје
пбављају,
3. прије ппшетка рада прпвјере исправнпст
средстава рада и ппреме за рад и лишних
защтитних средстава и
4. у слушају неисправнпсти лишних защтитних
средстава и ппреме, пдмах пбавијесте
неппсреднпг рукпвпдипца,
5. приликпм теже ппвреде на раду,
кплективне несреће или елементарних
неппгпда и сл., пружају ппмпћ у птклаоаоу
ппсљедица удеса,
6. ппслпдавцу дају приједлпге, примједбе и
пбавјещтеоа п питаоима защтите на раду,
7. кпнтрплищу свпје здравље према ризицима
раднпг мјеста и да се пдазпву ппзиву на
љекарски преглед на кпји их упућује
ппслпдавац и
8. пдбију да раде, акп им пријети неппсредна
ппаснпст пп живпт и здравље, збпг
тпга щтп нису спрпведене прпписане мјере
за защтиту и здравље на раднпм месту на
кпје су пдређени, све дпк се те мјере не
пбезбиједе.
Члан 8.
Заппслени је пбавезан да свпј ппсап
пбавља с пунпм пажопм, без ппаснпсти пп свпј
живпт и здравље и пп живпт псталих
заппслених, кап и без ппаснпсти пп средства
кпјима ппсреднп или неппсреднп рукује.
Члан 9.
Заппслени је пбавезан да се придржава
свих прпписаних мјера, нпрматива и упутстава
защтите на раду, да се стара п спрпвпђеоу исте
и да се пдазива на љекарске прегледе у циљу
кпнтрпле здравственпг стаоа.
Члан 10.
Заппслени је пбавезан да кпристи сва
средства и ппрему за лишну защтиту на раду, да
их намјенски кпристи, да пажљивп рукује са
оима, да их пдржава у исправнпм стаоу и да их
не замјеоује са другим радницима.
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Члан 11.
Акп заппсленпм пријети неппсредна
ппаснпст пп живпт или здравље, збпг тпга щтп
нису спрпведене мјере защтите на раду, пн има
правп да пдбије да ради на тпм раднпм мјесту,
све дптле дпк се не спрпведу пдгпварјуће мјере
защтите на раду.
Акп радник пдбије да ради у смислу
става 1. пвпг шлана, а Ппслпдавац сматра да
ппступак заппсленпг није пправдан, пбавезан је
да п тпме пбавијести инспекцију рада.
Заппслени има правп да пдбије да ради на
пруђу за рад на кпјем нису ппстављене
прпписане защтитне направе, све дпк се такве
защтитне направе не ппставе.
Члан 12.
Заппслени кпји има здравствене
недпстатке или бплује пд бплести кпје се тещкп
или уппщте не мпгу утврдити љекарским
прегледпм, пбавезан је да те недпстатке и
бплести пријави прије ступаоа на ппсап.
Акп радник не ппступи пп претхпднпм
ставу, а недпстаци тј. бплести су такве прирпде
да мпгу узрпкпвати сметое у раду, радник се
мпра расппредити на други пдгпварајући ппсап.
Члан 13.
Заппслени је дужан да без пдлагаоа
пријави сваку ппвреду на раду неппсреднпм
прганизатпру ппсла пдмах, а најкасније у рпку
пд 24 шаса пд мпмента настанка ппвреде.
Члан 14.
Заппслени је дужан да напусти ппсап акп тп
захтијева Ппслпдавац или лице кпје пн пвласти
у слушајевима када:
1. не примјеоује прпписане мјере и
нпрмативе защтите на раду,
2. не кпристи средства и ппрему лишне
защтите на раду,
3. није сппспбан за рад, јер се налази у таквпм
физишкпм и психишкпм стаоу да збпг тпга
ремети радни прпцес или дпвпди у
ппаснпст себе, друге раднике и средства за
рад.
Заппслени кпји је ппд дјејствпм алкпхпла или
других средстава зависнпсти не смије ппшети са
радпм, а укпликп је ппшеп не смије наставити са
радпм.
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III - УТВРЂИВАОЕ ППВРЕДЕ РАДНИХ ПБАВЕЗА У
ВЕЗИ СА ЗАШТИТПМ НА РАДУ
Члан 15.
Ппвреде радних пбавеза из пбласти защтите на
раду, с пбзирпм на тежину и ппсљедице, мпгу
бити лакще и теже. Заппслени шини лакщу
ппвреду радних пбавеза из защтите на раду:
1. акп лишна защтитна средства не кпристи у
намјенске сврхе,
2. акп намјернп или несавјеснп пбавља радне
пбавезе у вези са правилима защтите на
раду,
3. акп се на билп кпји нашин немарнп пднпси
према примјени мјера защтите на раду, без
тежих ппсљедица.
Члан 16.
Заппслени шини тежу ппвреду радних пбавеза
из пбласти защтите на раду:
1. акп и накпн уппзпреоа радник не кпристи
лишна защтитна средства,
2. акп се не ппдвргава перипдишним
љекарским прегледима,
3. акп не ушествује у прганизпванпм
псппспбљаваоу за безбједан рад и не
приступи прпвјери стешенпг знаоа,
4. акп не пријави пдгпвпрнпм лицу ппјаве кпје
мпгу прпузрпкпвати несрећу на ппслу,
5. акп и ппред уппзпреоа пщтећује или
демпнтира защтитне уређаје и направе на
пруђима за рад на раднпм мјесту,
6. акп непправданп пдбија изврщеое пдлуке,
налпга или упутства из защтите на раду,
кпје дпнпсе надлежни пргани или
пдгпвпрнп лице,
7. акп не престане да ради на раднпм мјесту
дпк се налази ппд утицајем алкпхпла или
других средстава зависнпсти, ппщтп му је
рукпвпдилац наредип да пбустави рад,
8. акп на билп кпји нашин не изврщава
пбавезе утврђене пвим Правилникпм
усљед шега мпгу наступити теже ппсљедице
пп здравље или живпт заппслених, пднпснп
акп збпг тпга ппслпдавац претрпи
материјалну щтету.
За тежу ппвреду пбавеза из пбласти защтите на
раду, мпже се изрећи и мјера престанка раднпг
пднпса.
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Члан 17.
Пдгпвпрни радници Службе шине лакще
ппвреде радних пбавеза из пбласти защтите на
раду у слушајевима неизврщеоа мјера защтите
на раду кпје су прпписане за све заппслене и
акп не пбављају свпје задатке, збпг шега би
мпгле настати щтетне ппсљедице пп здравље
заппслених или маоа материјална щтета.
Члан 18.
Пдгпвпрни
радници
Градске
административне службе шине тежу ппвреду
прпписа из пбласти защтите на раду, акп, усљед
неизврщеоа пбавеза кпје су прпписане за све
раднике, наступи тещка ппвреда на раду или
смрт заппслених.
Члан 19.
Ппступак за утврђиваое ппвреда радних
пбавеза из пбласти защтите на раду и изрицаое
мјера, врщи се према пдредбама Закпна п раду.
IVПРАВА, ПБАВЕЗЕ И ПДГПВПРНПСТИ
ПДГПВПРНИХ ЛИЦА У СЛУЖБИ
-Градпнашелник
Члан 20.
Градпнашелник (у даљем тексту: Ппслпдавац)
има правп и дужнпсти:
1. да актпм, у писменпј фпрми, пдреди
пвлащтенп лице за рад на ппслпвима
защтите на раду,
2. да у прпцесу рада прганизује и пбезбиједи
спрпвпђеое закпнских прпписа из пбласти
защтите
на
раду,
пдредаба
пвпг
правилника и прпписа кпјим се регулище
защтита на раду,
3. да пбезбиједи финансијска средства и
набавку средстава и ппреме за защтиту на
раду,
4. да са лицем кпји пбавља струшне ппслпве
из пбласти защтите на раду ради на
унапређеоу защтите на раду,
5. да пбезбиједи перипдишне прегледе и
испитиваоа ппреме за рад, електришних
инсталација и инсталација флуида и
испитиваоа у радним, ппмпћним и
магацинским прпстпријама,
6. да пбезбиједи сигурнпст рада на
ппслпвима где пријети ппаснпст пп живпт и
здравље заппслених,
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7. да предлаже мјере защтите на раду,
8. да ппкреће дисциплински ппступак прптив
заппслених кпји се не придржавају прпписа
из пбласти защтите на раду,
9. да у слушају ппвреде заппслених прганизује
пружаое прве ппмпћи,
10. да ппступа пп сугестијама и писменим
извјещтајима лица ангажпваних за впђеое
ппслпва за защтиту на раду,
11. да забрани сваку врсту ппсла и рада кпји
представља неппсредну ппаснпст за живпт
или здравље заппслених,
12. да пбезбиједи усаврщаваое знаоа у
пбласти защтите на раду лицу, кпга пдреди
или ангажује за пбављаое тих ппслпва.
Члан 21.
Ппслпдавац има правп и пбавезу да забрани
раднику врщеое ппслпва пднпснп радних
задатака у следећим слушајевима:
1. акп не ппщтује прпписе из пбласти защтите
на раду и пбавља ппслпве прптивнп
мјерама сигурнпсти, усљед шега се мпже
ппвриједити или запријетити ппвредпм
другим радницима,
2. акп је затешен да пбавља ппслпве без
средстава за лишну защтиту, кпја су му
стављена на упптребу, а не кпристи их,
3. акп пдбије да ппступи пп Упутствима за
безбједан рад кпје му даје неппсредни
рукпвпдилац,
4. акп се утврди да је пдстранип и унищтип
защтитну направу или уредај и ради
супрптнп правилима защтите на раду,
5. када
неппсредни
рукпвпдилац
или
пдгпвпрни радник устанпви да је радник
дпщап у алкпхплисанпм стаоу, или је ппд
дјејствпм средстава зависнпсти, или се
ппип у тпку рада.
Удаљеое са рада траје све дпк се не утврди
да је радник ппнпвп сппспбан за рад, пднпснп
да је престалп дјејствп узрпка збпг кпјих је бип
удаљен са рада.
Члан 22.
Ппслпдавац или лице кпје пн пвласти је
дужан :
1. да заппслене на најприкладнији нашин
уппзна са услпвима рада и ппаснпстима на
оихпвпм раднпм мјесту у прпцесу рада,
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2. да заппслене уппзна са намјенпм и
нашинпм упптребе средстава лишне защтите
на раду,
3. да сталнп и неппсреднп спрпвпди мјере из
пбласти защтите на раду,
4. да забрани рад заппсленпм кпји не кпристи
на свпм раднпм мјесту лишна защтитна
средства
5. да пдмах, а најкасније у рпку пд 24 шаса,
лицу пвлащтенпм за ппслпве защтите на
раду, пријави ппвреду на раду,
6. да лицу пвлащтенпм за ппслпве защтите на
раду пријави недпстатак, квар или ппјаву
кпја би мпгла да угрпзи живпт или здравље
заппслених,
7. да забрани рад заппсленпм кпји је ппд
утицајем алкпхпла или других пппјних
средстава,
8. да ппкрене дисциплински ппступак прптив
заппсленпг кпји се не придржава
прпписаних мјера защтите на раду и не
кпристе лишна защтитна средства,
9. впди евиденцију п задужеоу лишних
защтитних средстава.
V -ПРГАНИЗАЦИЈА ВРШЕОА ППСЛПВА ЗАШТИТЕ
НА РАДУ
- Лице пвлащтенп за ппслпве защтите на раду
Члан 23.
Ппслпве из пбласти защтите на раду кап
и дјелпкруг и пвлащтеоа заппслених кпји
пбављају те ппслпве, утврђују се на пснпву
Закпна, пвпг правилника и Правилника п
прганизацији и систематизацији радних мјеста
Градске административне службе.
Ппслпве из пбласти защтите и здравља
на раду у смислу шлана 15. Закпна п защтити на
раду, пбављаће Ппслпдавац или струшнп лице
унутар Службе у складу са Закпнпм или на
пснпву Угпвпра са пвлащтенпм прганизацијпм
са лиценцпм за пбављаое ппслпва защтите на
раду.
Члан 24.
Лице задуженп за пбављаое ппслпва защтите
на раду дужнп је:
1.

да пбилази радне и ппмпћне прпстприје и
радна мјеста у Служби
и да врщи
кпнтрплу да ли су пбезбијеђене и да ли се
примјеоују мјере защтите на раду,
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2. да забрани рад укпликп је упшена
неппсредна ппаснпст пп живпт и здравље
заппслених у прпцесу рада,
3. да сарађује у изради нпрмативних аката,
Акта п прпцјени ризика за радна мјеста са
ппвећаним ризикпм,
4. да ушествује у прганизпваоу и спрпвпђеоу
защтите и здравља на раду,
5. да ушествује у псппспбљаваоу заппслених
за безбједан рад - тепретскпм и
практишнпм псппспбљаваоу за безбједан
рад и впди прпписану евиденцију п
псппспбљаваоу,
6. да ушествује у прганизпваоу перипдишних
прегледа и испитиваоу ппреме за рад,
електрпинсталација и инсталација флуида
и услпва рада и впди евиденцију п тпме,
7. да ушествује у прганизпваоу претхпдних и
перипдишних
љекарских
прегледа
заппслених и
впди пдгпварајућу
евиденцију,
8. предлаже мјере за ппбпљщаое услпва
рада, нарпшитп на раднпм мјесту са
ппвећаним ризикпм,
9. да ппвријеђеним радницима на раду издаје
прпписану Пријаву п ппвреди на раду и п
тпме впди евиденцију,
10. да ушествује у пбављаоу и других задатака
кпји прпистишу из Закпна и пвпг
Правилника кап и изврщеоу рјещеоа
пргана инспекције везаних за защтиту и
здравља на раду,
11. да пп захтјеву неппсредних рукпвпдилаца
врщи кпнтрплу да ли је радник ппдутицајем
алкпхпла.
Члан 25.
Лице кпје пбавља ппслпве защтите на
раду, када упши да на ппслу раднику пријети
неппсредна ппаснпст пп живпт и здравље,
удаљава заппслене са тпг раднпг мјеста све
дптле, дпк се не пбезбиједе прпписане мјере
безбједнпсти и здравља на раду, а п тпме
сашиоава писмену забиљещку.
Члан 26.
Лице кпје пбавља ппслпве из пбласти
защтите и здравља на раду дужнп је да, укпликп
ппстпји ппаснпст за рад на ппјединим пруђима уређајима,
алатима
или
средствима
трансппрта, забрани рад на истпм дп мпмента
птклаоаоа извпра ппаснпсти.
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VI - ПСППСПБЉАВАОЕ ЗАППСЛЕНИХ
ПБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НА РАДУ

ИЗ

Члан 27.
У складу са пдредбама шл.27 -31 Закпна
п защтити на раду, Ппслпдавац или лице кпје
пбавља струшне ппслпве защтите и здравља на
раду, дужан је да прганизује уппзнаваое
заппслених, прије ступаоа на рад, са услпвима
рада и ппаснпстима везаним за ппслпве,
пднпснп раднп мјестп, мјерама безбједнпсти и
здравља на раду, тј. пбезбиједи псппспбљаваое
заппслених за сигуран и безбједан рад, какп
прије првпг расппређиваоа на ппслпве и радне
задатке, такп и у тпку каснијег рада заппслених
и технплпщких прпмјена.
Члан 28.
Прије расппређиваоа заппсленпг на
раднп мјестп, заппслени мпра бити уппзнат са:
-

-

-

технплпщким прпцеспм рада, а ппсебнп са
прганизацијпм ппсла и исправним и
сигурним нашинпм рада,
ппщтим и ппсебним прпписима, мјерама и
Упутствима за безбједан и здрав рад , кап и
са пбавезпм да се на раду мпра
придржавати истих, са ппсљедицама кпје
мпгу да наступе збпг непридржаваоа мјера
защтите и здравља на раду,
лишним, защтитним средствима, ппремпм и
уређајима за защтиту на раду, кпје је дужан
да кпристи на раднпм мјесту, са нашинпм
оихпве
упптребе
и
намјенским
кприщтеоем,
правима, пбавезама и пдгпвпрнпстима из
пбласти защтите и здравља на раду,
псталим мјерама кпје мпгу бити пд знашаја
за защтиту заппслених на раду.

Члан 29.
Ппслпдавац и лице кпје пбавља струшне
ппслпве защтите и здравља на раду, дужни су
да се старају п псппспбљаваоу и упптпуоаваоу
знаоа заппслених из защтите и здравља на
раду, тпкпм рада, а нарпшитп приликпм:
- измјене технплпщкпг прпцеса рада, кпји са
спбпм нпси нпве пптенцијалне ппаснпсти и
щтетнпсти на раду,
- увпђеоа нпве или прпмјена ппстпјеће
ппреме за рад, апарата, алата и сл.,

-
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врщеое
рекпнструкције,
адаптације и сл.
прпмјена услпва рада,
расппређиваоа заппслених
ппслпве и радне задатке.

рущеоа,

на

друге

VII - ПРПГРАМ ПСППСПБЉАВАОА ЗАППСЛЕНИХ
ИЗ ПБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Члан 30.
Прпграм псппспбљаваоа заппслених из
пбласти защтите и здравља на раду, утврђује се
на пснпву рада и пптреба Службе. Прпграм
псппспбљаваоа заппслених из пбласти защтите
и здравља на раду, кап и теме, мпрају бити у
складу са ппслпвима и радним задацима кпје
заппслени пбављају у тпку рада. Теме за
псппспбљаваое мпгу бити у дијелу прпграма и
заједнишке за ппједине, српдне групе занимаоа
(или за све раднике).
Члан 31.
Псппспбљаваое
заппслених
за
безбједан и здрав рад састпји се пд тепријскпг
и практишнпг дијела. Псппспбљаваое се врщи
према Правилнику п защтити и псппспбљаваоу
за безбједан рад за све категприје заппслених и
за све ппслпве и радне задатке - радна мјеста у
Градскпј административнпј служби.
Члан 32.
Садржај прпграма у дијелу тепријскпг
псппспбљаваоа заппслених из пбласти защтите
и здравља на раду пбухвата, зависнп пд ппслпва
пднпснп раднпг мјеста и извпра ппаснпсти, пве
теме:
-

пснпве защтите на раду,
регулатива из пбласти защтите на раду,
права, пбавезе и пдгпвпрнпсти заппслених
у пбласти защтите и здравља на раду,
ппаснпсти и щтетнпсти кпјима је радник
излпжен при врщеоу радних пперација,
мјере защтите и здравља на раду за
спрешаваое настанка ппвреде на раду и
прпфесипналних пбпљеоа заппслених,
примјена лишних защтитних средстава и
лишне защтитне ппреме,
пснпве пружаоа прве ппмпћи,
спасаваое
заппслених
у
слушају
елементарних неппгпда, нашин евакуације
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заппслених у слушају ппжара, експлпзије и
других ппјава кпје мпгу угрпзити већи брпј
заппслених.
Члан 33.
Ппступак псппспбљаваоа заппслених из
пбласти защтите и здравља на раду,
уппзнаваое заппслених са ппаснпстима и
щтетнпстима на раднпм мјесту, мјерама
защтите и здравља на раду и ппступак прпвјере
знаоа заппслених, утврдјује се Прпгрампм
псппспбљаваоа заппслених за безбједан рад у
Служби. Прпграм псппспбљаваоа заппслених за
безбједан рад и оегпве измјене, утврђује
ппслпдавац.
VII - РАДНА МЈЕСТА СА ППВЕЋАНИМ РИЗИКПМ
ЗА БЕЗБЈЕДНПСТ И ЗДРАВЉЕ ЗАППСЛЕНПГ
Члан 34.
Ппслпви, пднпснп радна мјеста, на
кпјима ппстпји ппвећани ризик пд ппвреда и
здравствених пщтећеоа и шије се щтетнп
дјелпваое на радну сппспбнпст и здравље
заппслених не мпгу у пптпунпсти птклпнити
мјерама защтите и здравља на раду, сматрају се
ппслпви, пднпснп радна мјеста са ппвећаним
ризикпм .
Ппслпви на кпјима ппстпји ппвећана
ппаснпст пд ппвреде и пбпљеоа, сматрају се и
ппслпви пднпснп радна мјеста на кпјима је
заппслени излпжен нарпшитим напрезаоима,
па је збпг тпга пптребнп предузети ппсебне
мјере защтите и здравља пднпснп да заппслени
на оима испуоавају ппсебне здравствене,
физишке и психишке услпве, гпдине старпсти,
кап и да ппсједују пдгпварајућу струшнпст.
Ппслпдавац је дужан да дпнесе писмени
Акт п прпцјени ризика, за сва радна мјеста у
Служби и да утврди нашин и мјере за оихпвп
птклаоаое.
Акт п прпцјени ризика за радна мјеста
заснива се на пдредбама шл.13 и 14 Закпна и на
утврђиваоу мпгућих врста ппаснпсти и
щтетнпсти на раднпм мјесту и раднпј средини, а
на пснпву кпјих се врщи прпцјена ризика пд
настанка ппвреда и пщтећеоа здравља
заппсленпг.
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Имајући у виду све ппаснпсти и
щтетнпсти кпје су присутне у ппступку рада и
дјелатнпсти у Служби пп заппслене, прпцјена је
да у Градскпј административнпј служби ппстпје
радна места са ппвећаним ризикпм пд
прпфесипналних пбпљеоа и ппвреда на раду,
щтп је ближе регулисанп и пдређенп Актпм п
прпцјени ризика свих радних мјеста.
Члан 35.
Прије расппређиваоа заппслених на
ппслпве, пднпснп радна мјеста из претхпднпг
шлана, ппслпдавац је дужан да упути кандидата
на претхпдни љекарски преглед, прпвјери да ли
кандидат испуоава захтјеве раднпг мјеста са
ппвећаним ризикпм рада, а у тпку рада врщиће
се ппвременп прпвјера тих услпва, с тим да се
заппслени мпра упућивати на перипдишне
здравствене прегледе у рпкпвима прпписаним
Правилникпм
п
ппступку
и
услпвима
претхпдних и перипдишних љекарских прегледа.
Заппсленим на радним мјестима из
предхпднпг става, кап и псталим заппсленим
радницима на ппјединим радним мјестима
припада пдгпварајућа лишна защтитна ппрема,
кпја ће бити ближе регулисана ппсебним,
писаним Актпм п лишнпј защтитнпј ппреми и
лишним защтитним средствима.
VIII - ППСЕБНА ЗАШТИТА ЗДРАВЉА НА РАДУ
ЖЕНА, ПМЛАДИНЕ И ИНВАЛИДА
Члан 36.
Женама, пмладини дп 18. гпд. живпта и
инвалидним радницима, псигурава се ппсебна
защтита здравља на раду. Права жена, а
ппсебнп трудница и мајки са дјецпм, пмладине
исппд 18 гпдина и инвалида рада у ппгледу
трајаоа раднпг времена, права на гпдищои
пдмпр, дужине гпдищоих пдмпра, плаћенпг
пдсуства и других права из раднпг пднпса
ближе се уређују прпписима п радним
пднпсима.
Члан 37.
Жене, пмладина и инвалиди у раднпм
пднпсу приликпм рада уживају ппсебну защтиту
на раду у складу са закпнским прпписима.
Члан 38.
У Служби
је забраоен рад женама на
слиједећим ппслпвима:
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рад у трећпј смјени, псим за раднице кпје
раде на ппслпвима за кпје ппстпји ппсебна
лишна сагласнпст и сагласнпст надлежнпг
пргана за рад,
рад на пренпщеоу, утпвару и истпвару
терета, масе прекп 15 кг.,
рад на другим ппслпвима кпји щтетнп и са
нарпшитп ппвећаним ризикпм мпгу да утишу
на здравље жена.

Члан 39.
Заппслени са препсталпм раднпм сппспбнпщћу,
расппређује се на ппслпве на кпјима мпже
радити без прпфесипналне рехабилитације и
без ппаснпсти за смаоеое препстале радне
сппспбнпсти. Расппређиваое инвалида рада,
врщи се на нашин утврђен прпписима п радним
пднпсима.
IX -НАБАВКА И ПДРЖАВАОЕ СРЕДСТАВА ЛИЧНЕ
ЗАШТИТЕ НА РАДУ

средства лишне защтите
замјене.

Члан 41.
Налпг за набавку лишних защтитних
средстава и ппреме даје Ппслпдавац или за тп
пвлащтенп лице. За квалитет и врсту лишних
защтитних средстава и ппреме, при набавци,
кпнсултује се лице кпје пбавља струшне ппслпве
из пбласти защтите на раду. Кпнтрплу
нпвпнабављених средстава и ппреме лишне
защтите, такпђе врщи пвлащтенп лице за
защтиту и здравље на раду.
Члан 42.
Пдржаваое средстава лишне защтите на
раду врще сами заппслени. Укпликп дпђе дп
пщтећеоа прије рпка, те се средства лишне
защтите не мпгу упптребљавати, раднику ће се
прије истека рпка дати нпвп средствп лишне
защтите на раду.
Члан 43.
Ппслпдавац или лице кпји пбавља
ппслпве защтите и здравља на раду, пдредиће
ппсебним актпм, а у складу са закпнским
преппрукама, на кпјим ппслпвима ће се кпја

кпристити и рпкпве

Члан 44.
Припадајућа средства лишне защтите на
раду, тј. щта пд лишних защтитних средстава
припада радницима пп радним мјестима
уредиће се Правилникпм п лишним защтитним
средствима.
Члан 45.
Ппслпдавац
је пбавезан
надлежну инспекцију рада п:
-

Члан 40.
Сва лишна защтитна средства и лишна
защтитна ппрема кпју кпристе радници, мпрају
у свему да пдгпварају важећим прпписима и
стандардима защтите на раду.
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да пбавијести

ппшетку евентуалних грађевинских радпва
на свпм пбјекту,
замјени, пднпснп рекпнструкцији ппстпјеће
радне ппреме,
измјени технплпщких прпцеса рада,
насталим
тещким,
смртним
или
кплективним ппвредама,
ппјавама кпје мпгу или угрпжавају
безбједнпст заппслених,

Члан 46.
Ради изврщеоа закпнских пбавеза и
пмпгућаваоа рада пргана
надлежне
инспекције рада, Ппслпдавац је дужан да пп
ппјави пргана управне инспекције, пмпгући
несметан преглед: дпкументације, радних и
ппмпћних прпстприја и пруђа за рад.
Члан 47.
Прегледу и надзпру пргана надлежне
инспекције рада пбавезнп присуствује лице
кпга Ппслпдавац пвласти тј.лице кпје пбавља
струшне ппслпве защтите и здравља на раду.
Члан 48.
Ппслпдавац
или лице пвлащтенп за
ппслпве защтите и здравља на раду, пдгпвпран
је за изврщеое рјещеоа пргана управне
инспекције. Прган управне инспекције мпра
бити писменп извјещтен у прпписанпм рпку, пп
истеку рпка за птклаоаое утврђених
недпстатака, пднпснп неправилнпсти наведених
у рјещеоу.
Члан 49.
Извещтај упућен надлежнпј инспекцији
рада п изврщеоу оихпвпг рјещеоа, мпра
садржати щта је урађенп да се упшени
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недпстаци и неправилнпсти птклпне, а укпликп
се мпгу дјелимишнп птклпнити збпг неких
ванредних пкплнпсти или се не мпгу птклпнити
у пптпунпсти, треба навести у извјещтају разлпге
збпг кпјих није билп мпгуће удпвпљити
рјещеоу, изнијети разлпге за тражеое
прпдужеоа рпка и дати приједлпг рпка за
изврщеое рјещеоа.
Члан 50.
Ппвреде на раду се мпрају редпвнп
евидентирати , а ппвријеђенпм раднику се
издаје пријава п ппвреди на раду у рпку пд 24
шаса пд мпмента настанка ппвреде. Ппд
ппвредпм на раду сматра се свака ппвреда
заппслених прпузрпкпвана неппсредним и
краткптрајним механишким, физишким или
хемијским дјејствпм, акп је таква ппјава узрпшнп
везана за пбављаое ппсла на пдређенпм
раднпм месту, кап и задпбијена ппвреда
приликпм дпласка на рад и пдласка са рада
кући, на службенпм путу и друге несреће
регулисане
пдгпварајућим
закпнским
прпписима.
Члан 51.
Ппслпдавац пднпснп лице ангажпванп
на ппслпвима защтите и здравља на раду,
дужан је да п свакпј смртнпј, кплективнпј и
тещкпј ппвреди на раду, експлпзији и хаварији,
кап и п ппјави кпја би мпгла да угрпзи
безбједнпст заппслених, пдмах, а најкасније у
рпку пд 24 шаса извјести надлежну инспекцију
рада.
Члан 52.
На мјесту рада где ппстпји ппаснпст пд
ппвреда или је дпщлп дп ппвреде, не мпже се
дпзвплити рад све дпк ппслпдавац или лице
кпји пбавља струшне ппслпве защтите и здравља
на раду, не утврде да су птклпоени извпри
ппаснпсти, пднпснп узрпци збпг кпјих је мпглп
дпћи или је дпщлп дп ппвреде на раду.
Члан 53.
На мјесту где се дпгпдила тещка или
кплективна или ппвреда са смртним исхпдпм,
не смије се нищта мијеоати дпк се не спрпведе
увиђај. П свакпм увиђају сашиоава се Записник
у кпме се уписује шиоенишнп стаое.
IX - ПРВА ППМПЋ У СЛУЧАЈУ ППВРЕДА ИЛИ
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА
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Члан 54.
Прву ппмпћ радницима у слушају
ппвреде, трпваоа или наглпг пбпљеоа, пружа
лице едукпванп за пружаое прве ппмпћи.
Ппслпдавац је дужан прганизпвати
едукацију радника из прве ппмпћи кпд
пвлащтене
(лиценциране)
здравствене
устанпве.
Члан 55.
У Служби, а нарпшитп у ппслпвним и
складищним пбјектима, мпрају се на видним и
приступашним мјестима ппставити прмарићи с
пптребним санитетским материјалпм за
пружаое прве ппмпћи.
Члан 56.
У слушају елементарне неппгпде,
експлпзије, ппжара или друге кплективне
незгпде, ппслпдавац и лице за пбављаое
ппслпва защтите, дужни су да прганизује мјере
за евакуацију и спасаваое заппслених.
X - ППШТЕ МЈЕРЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА
РАДУ И ПБАВЕЗЕ П УСЛПВИМА РАДА
Члан 57.
Ппрема за рад и уређаји - средства за
рад, мпгу се упптребљавати самп за пдређену
сврху и намјену. Сигурнпсне и защтитне
направе, мпрају бити ппстављене и кприщтене
такп да пружају максималну защтиту при раду.
Сва средства за рад мпрају бити у складу са
прпписима, перипдишнп прегледавана и у
закпнски пдређеним рпкпвима испитивана.
Члан 58.
Бука и вибрације у раднпм прпстпру,
(укпликп се ппјаве), мпрају се смаоити и
дпвести на најмаоу дпзвпљену границу, према
важећим прпписима п буци и вибрацијама.
Заппслени кпји су излпжени ппвећанпј буци и
вибрацијама мпрају кпристити средства лишне
защтите на раду у циљу защтите слуха.
Члан 59.
Ради защтите заппслених на раду:
превпз, утпвар, истпвар, складищтеое и шуваое
рпбе, мпже се пбављати самп исправним
трансппртним и сапбраћајним средствима и
према важећим прпписима, упутствима,
декларацијама,
атестима
и
рпкпвима
упптребљивпсти.
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Члан 60.
Ппасна мјеста, (развпдни прмани и
прпвпдници ппд наппнпм), мпрају бити
прпписнп
пбиљежени,
защтићени
пд
механишких пщтећеоа и слпбпднпг прилаза.
Све електрп инсталције кап и псветљеоа,
мпрају бити изведене у складу са технишким
прпписима и стандардпм. Сва пруђа и уређаји
за рад, мпрају имати защтитне направе, бити
уземљени и защтићени пд слушајнпг ел. наппна
и дпдира, кап и перипдишнп испитани у
закпнски предвиђеним рпкпвима. Сваки радппправка уређаја ппд наппнпм за тп
непвлащтених пспба је забраоен.
Члан 61.
Пд атмпсферскпг пражоеоа, удара
грпма, мпрају бити защтићени сви пбјекти,
зграде, складищта запаљивих материја и сл.
према важећим прпписима.
Члан 62.
Лакп запаљиви материјали, (запаљиве
тешнпсти), мпгу се држати самп у пдгпварајућим
ппсудама и прпстпру магацина намјенски
изграђенпм у те сврхе, на сигурнпм мјесту и ппд
надзпрпм. Пвим материјама мпгу рукпвати
самп ппсебнп пбушена лица. На ппсудама у
кпјима се налазе ппасне материје, мпра
ппстпјати пзнака щта садрже. Приликпм рада са
ппасним материјама, забраоенп је пущеое и
упптреба птвпренпг пламена, ужарених
предмета и упптреба алата кпји варниши.
Члан 63.
Пснпвна мјера защтите
на раду у
Служби
је
дпсљеднп
спрпвпђеое
и
придржаваое мјера защтите и здравља на
раду, при раду у радним прпстпријама и у
администрацији, редпвна и свепбухватна
кпнтрпла и преглед уређаја за рад, електришних
инсталација, кап и услпва радне средине кпд за
тп пвлащтене устанпве, са циљем утврђиваоа
да ли су на свим наведеним уређајима и
средствима, пднпснп ппреми рада примјеоене
све мјере и нпрмативи защтите и здравља на
раду.
Члан 64.
У евентуалнпм складищту са технишким
гаспвима и запаљивим тешнпстима, забраоенп
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је пущеое и упптреба птвпренпг пламена, кап и
алата кпји варниши.
Члан 65.
Ппправке
и
интервенције
на
електришним и другим инсталацијама и ппреми
мпгу врщити самп за тп пвлащтена и струшна
лица. П тим ппправкама и интерванцијама,
впди се ппсебна евиденција.

XI - СЛУЧАЈЕВИ И НАЧИН ПРПВЈЕРЕ ЗАППСЛЕНИХ
ППД УТИЦАЈЕМ АЛКПХПЛА ИЛИ ДРУГИХ
СРЕДСТАВА ЗАВИСНПСТИ
Члан 66.
У
Служби није дпзвпљен рад
заппсленима акп се утврди да су ппд утицајен
алкпхпла или других средстава зависнпсти.
Неппсредни рукпвпдилац или лице
ангажпванп за рад на защтити и здрављу на
раду, акп ппсумоа да је неки заппслени ппд
утицајем алкпхпла, дужан је да истпг, пдстрани
са ппсла и да га упути у најближу здравствену
прганизацију на кпнтрплу алкпхплисанпсти.
Акп се утврди ппзитиван тест на алкпхпл,
трпщкпве прегледа-теста снпси сам заппслени и
исти шини тежу ппвреду радне пбавезе.
XII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 67.
Мјере защтите и здравља на раду,
утврђене пвим правилникпм спрпвпдиће се у
Служби кап и све мјере защтите и здравља на
раду утврђене Закпнпм и прпписима п защтити
и здрављу на раду.
Члан 68.
Измјене и дппуне пвпг правилника
врщиће се на нашин и пп ппступку утврђеним
Закпнпм.
Члан 69.
Пвај Правилник ће се пбјавити у
„Службенпм гласнику града Приједпра“.

Брпј:02-022-103/13
Приједпр
Дана:04.07.2013.гпд.

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић, с.р.
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На пснпву шланпва 27. дп 31. Закпна п
защтити на раду, („Службени гласник Републике
Српске“, брпј: 01/08) и шлана 43. став 1.алинеја
8. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 101/04, 42/05
и 118/05) , а у вези са шланпм 35. Статута Града
Приједпра - прешищћен текст („Службени
гласник града
Приједпра“, брпј: 2/13),
Градпнашелник града Приједпра, дп н п с и
ПРПГРАМ
ЗА ПСППСПБЉАВАОЕ ЗА БЕЗБЈЕДАН И
ЗДРАВ РАД ЗАППСЛЕНИХ У
ГРАДСКПЈ АДМИНИСТРАТИВНПЈ СЛУЖБИ
ПРИЈЕДПР
1. ПБЛАСТ БЕЗБЈЕДНПСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
I-ПСППСПБЉАВАОЕ
ЗАППСЛЕНИХ
БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД

ЗА

Члан 1.
Псппспбљаваоем за безбједан и здрав рад за
раднп мјестп, радник стише тепријска и
практишна знаоа из пбласти безбједнпсти и
здравља на раду, уппзнаје се са услпвима рада,
ппаснпстима и щтетнпстима на раднпм мјесту,
са мјерама безбједнпсти и здравља на раду,
средствима и ппремпм лишне защтите на раду
кпја дппринпсе већем степену безбједнпсти
какп при раду на истпм или прпмијеоенпм
раднпм мјесту, такп и при раду у прпмијеоенпм
технплпщкпм прпцесу, пднпснп прпцесу рада са
нпвпм ппремпм и инструментима за рад.
Члан 2.
Псппспбљаваое заппслених за безбједан рад,
оегпвп тепријскп и практишнп пбушаваое из
пбласти безбједнпсти и здравља на раду врщи
се при:
- засниваоу
раднпг
пднпса
и
расппређиваоу на раднп мјестп за
кпје је заппслени заснпвап радни
пднпс,
- расппређиваоу
у
тпку
рада,
(прпмјени раднпг мјеста ),
- прпмјенама у технплпщкпм прпцесу,
пднпснп прпцесу рада и
- увпђеоа
нпве
или
прпмјене
ппстпјеће ппреме и инструмената за
рад.
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Члан 3.
Ппслије изврщенпг псппспбљаваоа, пбавезна је
прпвјера псппспбљенпсти заппслених за
безбједан и здрав рад.
Члан 4.
Заппслени из шлана 2. пвпг прпграма не смије
птппшети са сампсталним радпм, пднпснп
радпм без неппсреднпг надзпра пд стране
другпг заппсленпг, кпга писменим путем
задужује градпнашелник(у даљем тексту
ппслпдавац), све дпк се не псппспби за
безбједан рад.
Члан 5.
Псппспбљаваое заппслених врщи се у тпку
раднпг времена.
Члан 6.
Средства за псппспбљаваое
пбезбјеђује Ппслпдавац.

заппслених

Члан 7.
Сва лица кпја ће се пп билп кпм пснпву
налазити у ппслпвним прпстпријама
Градске административне службе дуже пд
седам дана: ушеници, студенти и други кпји
пбављају прпфесипналну праксу или други рад,
гпсти, ппслпвни партнери или друге странке
мпрају и биће уппзнати са мјерама
безбједнпсти и здравља на раду.
Члан 8.
Евентуални извпђаши радпва и оихпви
радници, кпји се ппјаве у ппслпвним
прпстпријама , мпрају бити псппспбљени за
безбједан рад.
II
- ПРГАНИЗПВАОЕ И СПРПВПЂЕОЕ
ПСППСПБЉАВАОА
ЗАППСЛЕНИХ
ЗА
БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД
Члан 9.
Прганизпваое и спрпвпђеое псппспбљаваоа за
безбједан и здрав рад, врщи Градска
административна служба
ангажпваоем
струшнпг лица. Псппспбљаваое врще струшна
лица у складу са Закпнпм п защтити на раду и
Прпгрампм за псппспбљаваое заппслених из
Пбласти безбједнпсти и здравља на раду.
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Члан 10.
Накпн пријема заппслених и расппређиваоа,
тпкпм рада, збпг прпмјена раднпг мјеста,
изврщиће се псппспбљаваое за безбједан и
здрав рад.
Члан 11.
Вријеме трајаоа псппспбљаваоа заппслених за
безбједан и здрав рад, зависи пд услпва рада и
раднпг мјеста на кпје се заппслени расппређује.
Члан 12.
Псппспбљаваое заппслених за безбједан и
здрав рад, врщи се у прпстпријама Градске
административне службе.
Псппспбљаваоем на раднпм мјесту, заппслени
се уппзнаје са технплпщким прпцеспм рада,
ппремпм и инструментима за рад, ппаснпстима
и щтетнпстима и мјерама безбједнпсти и
здравља на раду.
Псппспбљаваоем, заппслени се уппзнаје са
тепретским знаоима из материје безбједнпсти
и здравља на раду и практишним дијелпм пбуке,
(нашинпм упптребе и кприщтеоем средстава и
ппреме лишне защтите и пружаоу прве ппмпћи
при ппвређиваоу).

IIIСАДРЖАЈ
И
ПБИМ
ПРПГРАМА
ПСППСПБЉАВАОА ЗАППСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЈЕДАН
И ЗДРАВ РАД
Члан 13.
Садржај и пбим Прпграма за псппспбљаваое
заппслених за безбједан и здрав рад, зависи пд
услпва рада на раднпм мјесту, слпженпсти
ппслпва кпји се пбављају, технплпщкпг прпцеса
рада, ппреме и инструмената за рад, ппаснпсти
и щтетнпсти на раду и др.
Члан 14.
При псппспбљаваоу из пбласти безбједнпсти и
здравља на раду, заппслени се мпра уппзнати
са:
1. Прганизацијпм и функципнисаоем защтите
на раду у Служби.
2. Прганизацијпм рада Службе и оеним
прганизаципним дијелпвима.
3. Технплпщким прпцеспм и ппаснпстима кпје
угрпжаваоу безбједнпст при раду,
4. Ппступкпм и нашинпм пбављаоа радних
пперација кпје
пбезбјеђују
защтиту
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заппслених на раднпм мјесту, пднпснп
защтиту заппслених у раднпј средини.
5. Правима и пбавезама у вези са примјенпм
прпписаних мјера и ппсљедицама кпје мпгу
настати, збпг непридржаваоа прпписаних
мјера защтите на раду.
6. Упптребпм пдгпварајућих средстава и
ппреме лишне защтите, правилним и
намјенским кприщтеоем и пдржаваоем
истих.
Члан 15.
Прпграм за псппспбљаваое заппслених за
безбједан и здрав рад, садржи тепретски и
практишни дип пбуке из безбједнпсти и здравља
на раду.
Члан 16.
Тепријски дип пбухвата :
1. Закпнске прпписе из пбласти защтите на
раду :
- знашај и циљ защтите на раду,
- прганизација и функципнисаое защтите
на раду у Служби, пднпснп у
прганизаципним дијелпвима,
- права и дужнпсти грдпнашелника,
рукпвпдилаца прганизаципних дијелпва
и неппсредних прганизатпра ппслпва и
лица за ппслпве защтите на раду
2. Психп- физишки аспект защтите на раду.
3. Технишка защтита :
- сигурнпст при кретаоу, (ппаснпсти и
мјере безбједнпсти и здравља на раду),
- ппаснпст пд пада ,
- ппаснпст пд удара,
- ппаснпст пд прпбпја флуида,
- защтита пд ппкретних дијелпва ппреме,
- ппсебне мјере технишке безбједнпсти и
здравља на раду,
- судпви и инсталације ппд притискпм,
- фактпри ппаснпсти, (врсте флуида,
висина притиска и запремина),
- мјере сигурнпсти, (редпвна кпнтрпла,
придржаваое
упутстава
за
рад,
сигурнпсни и алармни уређаји),
- мјеста ппаснпсти,
- ппаснпст пд удара електришне струје
- ппаснпст пд слушајнпг дпдира,
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ппаснпсти пд електрпмагнетнпг зрашеоа
щтетнп дјејствп буке
мјере безбједнпсти и здравља на раду.

4. Средства и ппрема лишне защтите :
-

циљ и сврха средстава и ппреме лишне
защтите,
ппдјела средстава и ппреме лишне
защтите према намјени,
средства и ппрема за защтиту главе,
средства и ппрема за защтиту тијела,
средства и ппрема за защтиту руку,
средства и ппрема за защтиту нпгу,
средства и ппрема за защтиту вида.

5. Хигијенска защтита :
-

хигијена радних и ппмпћих прпстприја,
микрпклиматски услпви рада,
прпфесипнална пбпљеоа.

6. Ппвреде на раду и прва ппмпћ :

-

Тпкпм псппспбљаваоа за безбједан рад,
радник мпра бити уппзнат са пснпвим
ппјмпвима из прве ппмпћи,
пживљаваое,
крвареое,
механишке ппвреде,
хемијске ппвреде,
термишке ппвреде,
удар електришне струје,
средствима за пружаое прве ппмпћи,
пренпс и трансппрт ппвријеђених.

Члан 17.
Практишна знаоа при псппспбљаваоу из
безбједнпсти и здравља на раду, радник стише
из пбласти:
- нашина упптребе и кприщтеоа средстава
и ппреме лишне защтите,
- пружаоа
прве
ппмпћи
при
ппвређиваоу.
Члан 18.
На раднпм мјесту радник се практишнп уппзнаје
са:
- технплпщким прпцеспм рада,
- ппремпм и пруђима за рад,

-
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ппаснпстима, щтетнпстима и мјерама
защтите на раду.

Члан 19.
Псппспбљаваое заппслених за безбједан и
здрав рад, врщи се на нашин кпји највище
пдгпвара пптребама Службе, а да се радник
пптпунп уппзна са защтитпм на раду и тиме
псппспби за безбједан рад.
Кпји
ће
нашин
псппспбљаваоа
бити
примијеоен, зависи пд услпва рада на раднпм
мјесту заппсленпг, врсти и слпженпсти ппслпва
на раднпм мјесту, технплпщкпг прпцеса рада,
апарата за рад и ппреме кпјпм се рад пбавља.
Члан 20.
У циљу унапређеоа защтите на раду,
спрпвпдиће се предаваоа са практишнпм
пбукпм и други видпви псппспбљаваоа
заппслених за безбједан рад, кап щтп су:
- семинари у пблику прганизпваоа
предаваоа практишне пбуке,
- пбуке из защтите на раду кпје прпистишу
из закпнске пбавезе,
- струшна литература, (шаспписи, брпщуре
и другп),
- демпнстрација
упптребе
нпвих
средстава защтите на раду.
Члан 21.
Заппслени кпји се расппређују на друга радна
мјеста, ппнпвп се мпрају псппспбити из пбласти
защтите на раду, а у складу са пптребама нпвих
радних мјеста.

Члан 22.
Лица кпји пбављају струшне ппслпве защтите на
раду, псппспбљавају се и усаврщавају свпја
знаоа:
- праћеоем струшне литературе,
- ушещћем
на
семинарима
и
симппзијумима,
- ппхађаоем наставе кпју прганизују
струшне устанпве и щкпле.
Члан 23.
Псппспбљаваое и усаврщаваое заппслених на
струшним ппслпвима безбједнпсти и здравља на
раду, врщи се ван раднпг времена и изван
пбјеката Службе.
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IV -ПРПВЈЕРА ПСППСПБЉЕНПСТИ ЗАППСЛЕНИХ
ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД
Члан 24.
Ппслије изврщене пбуке, пднпснп ппслије
спрпведенпг
тепретскпг
и
практишнпг
псппспбљаваоа,
врщи
се
прпвјера
псппспбљенпсти заппслених за безбједан и
здрав рад.
Члан 25.
Прпвјера псппспбљенпсти за безбједан и здрав
рад заппслених, из шлана 16. и 17. пвпга
Прпграма, врщи се тестираоем.
Члан 26.
Прпвјеру псппспбљенпсти за безбједан и здрав
рад заппслених из шлана 18. пвпг Прпграма,
врщи струшна кпмисија, кпју шине: Лице за
безбједнпст и здравље на раду, ппслпдавац или
лице кпје пн пвласти
и неппсредни
рукпвпдилац.

-
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неппсреднпг рукпвпдипца,
лица задуженпг за пбављаое ппслпва
защтите на раду и
инспекцијских пргана.

Писмену пдлуку п ванреднпм псппспбљаваоу
радника дпнпси Ппслпдавац или лице кпје пн
пвласти.
Псппспбљаваое из става 1. пвпг шлана врщи ће
се када се утврди :
-

да радник не спрпвпди предвиђене мјере
защтите на раду,
узастппнп ппвређиваое радника у краћем
временскпм перипду и
у другим слушајевима.

V - ЕВИДЕНЦИЈА П ПСППСПБЉЕНПСТИ
ЗАППСЛЕНИХ ЗА БЕЗБЈЕДАН И ЗДРАВ РАД

Члан 27.
Прпвјера псппспбљенпсти заппслених за
безбједан и здрав рад кпји не рукују ппасним
средствима рада, врщи се путем теста.

Члан 31.
Ради увида у стаое псппспбљенпсти заппслених
из пбласти защтите на раду, пбавезнп је
впђеое
евиденције
п
псппспбљенпсти
заппслених за безбједан рад.

Члан 28.
Акп се приликпм прпвјере знаоа утврди да
заппслени није дпвпљнп псппспбљен за
безбједан рад, не мпже му се дпзвплити :

Члан 32.
Нашин впђеоа евиденције п псппспбљенпсти
заппслених за безбједан и здрав рад регулисан
је Правилникпм п впђеоу евиденције .

-

да сампсталнп птппшне рад на раднпм
мјесту за кпје је заснпвап радни пднпс,
да настави да ради на раднпм мјесту на
кпје је расппређен у тпку рада.

Члан 33.
Дневник рада п псппспбљенпсти заппслених за
безбједан и здрав рад се впди.

За заппслене из става 1. пвпг шлана, пбука се
наставља, накпн шега се ппнпвп врщи прпвјера
псппспбљенпсти заппсленпг.

Члан 34.
Евиденција п псппспбљенпсти заппслених за
безбједан и здрав рад се впди.

Члан 29.
Акп се ни у другпм ппнпвљенпм ппступку
прпвјерпм знаоа не утврди да је заппслени
псппспбљен за безбједан рад на пдређенпм
раднпм мјесту, заппслени не мпже да пбавља
ппслпве на наведенпм раднпм мјесту.

VI - ПСППСПБЉАВАОЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

-

Члан 30.
Ванреднп псппспбљаваое заппслених из
пбласти защтите на раду, врщи ће се на
иницијативу :

Члан 35.
Псппспбљаване трећих лица врщи се у
зависнпсти пд разлпга бправка у прпстпру
Службе и тп:
1. лица кпја су у ппсјети (студенти, ушеници,
клијенти, гпсти...),
2. лица кпја пружају услуге (дпбављаши,
извпђаши радпва...).
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Члан 36.
Псппспбљаваое трећих лица из ташке 1.
претхпднпг шлана, врщи се акп исти бправе у
прпстпријама Градске административне службе
дуже пд 7 дана .
Члан 37.
Псппспбљаваое трећих лица из ташке 2. шлана
35. врщи се у склппу псппспбљаваоа за
безбједедан и здрав рад.

Пва
дпнпщеоа,
Пдјељеое
пбјављена
Приједпр".
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III
пдлука ступа на снагу данпм
а п изврщеоу исте стараће се
за финансије и иста ће бити
у "Службенпм гласнику ппщтине

Брпј: 02- 40- 1304/13
Приједпр
Датум:14.06.2013.гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
Маркп Павић,с.р.

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 38.
Измјене и дппуне пвпг прпграма врщиће се на
нашин и пп ппступку утврђеним Закпнпм.
Члан 39.
Пвај прпграма ће се пбјавити у „Службенпм
гласнику Града Приједпр“.

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 и 6/13), Градпнашелник
Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ

Брпј: 02-17-2/13
Приједпр
Датум,04.07.2013.гпдине

ГРАДПНАЧЕЛНИК
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 и 6/13), Градпнашелник
Приједпра, дпнпси
ПДЛУКУ
I
Пдпбравају се нпвшана средства у изнпсу
пд 15.000,00 КМ, Аерп-клубу „Приједпр“ из
Приједпра за прганизацију манифестације ХVIII
Петрпвдански падпбрански куп.
II
Средства из ташке 1. пве пдлуке
исплатити из Бучета града Приједпра, са
ставке 4152002 - Ревијалне ппщтинске и
републишке манифестације, на жирп рашун
брпј: 562-007-00002558-44, птвпрен кпд
Развпјне банке, ЈИБ: 4401530800007 са
назнакпм Аерп клуб Приједпр-Падпбранска
секција.

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 града Приједпра, на терет
ставке 415200 Ушещће у финансираоу јавних
медија, на жирп рашун брпј: 562-007-0006263992, птвпрен кпд Развпјне банке, ЈИБ:
4400692240009.
3. Пва
дпнпщеоа, а
Пдјељеое за
пбјављена у
Приједпра".

пдлука ступа на снагу данпм
п изврщеоу исте стараће се
финансије и иста ће бити
"Службенпм гласнику града

Брпј: 02-40-1415/13
ГРАДПНАЧЕЛНИК
Приједпр
Маркп Павић, с.р.
Датум: 27.06.2013.гпдине
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САДРЖАЈ
Брпј акта
95. Пдука п пдпбраваоу средстава за куппвину акција ад „Тпплана“ Приједпр
96. Пдлука п пдпбраваоу средстава
97. Пдлука п измјени Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п прганизпваоу Јавне
устанпве Ппзприщте „Приједпр“ у Приједпру
98. Пдлука п измјенама Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п псниваоу „Музеј
Кпзаре“ Приједпр
99. Пдлука п измјенама Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п прганизпваоу Нарпдне
библиптеке „Ћирилп и Метпдије“ Приједпр
100. Пдлука п измјенама Пдлуке п прпмјени пблика прганизпваоа Јавнпг
предузећа „Центар за приказиваое филмпва“ Приједпр у Јавна устанпва
„Центар за приказиваое филмпва“ Приједпр
101. Пдлука п измјенама Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п псниваоу Дјешијeг
вртића „Радпст“ Приједпр
102. Пдлука п измјени Пдлуке п усклађиваоу Пдлуке п псниваоу Агенције за
екпнпмски развпј ппщтине Приједпр „ПРЕДА-ПД“, Приједпр
103. Пдлука п псниваоу Теритпријалне ватрпгасне јединице Приједпр
104. Рјещеое п именпваоу Градске ппписне кпмисије града Приједпра
105. Рјещеое п именпваоу шланпва щкплских пдбпра пснпвних и средоих щкпла
у Приједпру
106. Пдлуку п усвајаоу Плана управљаоа птпадпм града Приједпр за перипд
2012-2017.гпдине
107. Закљушак п усвајаоу извјещтај п раду и ппслпваоу Теритпријалне ватрпгасне
јединице Приједпр за 2012. гпдину
108. Закљушак п усвајаоу извјещтаја п реализацији Пдлуке п дппунским правима
ратних впјних инвалида, ппрпдица ппгинулих бпраца и умрлих бпраца
109. Закљушак п усвајаоу инфпрмације п раду културнп – умјетнишких друщтава
на за 2012. гпдину
110. Закљушак п усвајаоу инфпрмације п раду Ппреске управе Републике Српске
Ппдрушни Центар Приједпр за 2012. гпдину
111. Закљушак п усвајаоу инфпрмације п реализацији прпграма кприщћеоа
средстава за ппдстицај у предузетнищтву, малим и средоим предузећима у
2012. гпдини
112. Закљушак п усвајаоу инфпрмације п стаоу и перспективи развпја стпшарске
прпизвпдое на ппдрушју града Приједпра
113. Закљушак п усвајаоу се инфпрмације п раду Савјета мјесних заједница у
2012. гпдини
114. РЕФЕРАТИ ИЗ ИМПВИНСКП – ПРАВНЕ ПБЛАСТИ
- Пдлука п прибављаоу градскпг грађевинскпг земљищта без накнаде
- Пдлуку п нашину и услпвима прпдаје неппкретнпсти у свпјини
јединице лпкалне сампуправе
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115. АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА
- Правилник п безбједнпсти, защтити и здрављу на раду
- П р п г р а м за псппспбљаваое за безбједан и Здрав рад заппслених у
Градскпј административнпј служби приједпр
- Пдлука п пдпбраваоу средстава – Аерп клуб
- Пдлука п пдпбраваоу средстава - ИПЦ Кпзарски вјесник
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-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 ШКПНДРИЋ, диплпмирани правник,
канцеларија брпј 65.
Скупщтина града Приједпра телефпн брпј: 052/245-125. Web adresa:www.prijedorgrad.org

