
 

 
 

 

 

 
38. 

На пснпву шлана 30. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, брпј: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и шлана 18. Статута града 
Приједпра (“Службени гласник града 
Приједпра”, брпј: 2/13) те шлана 140. 
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра 
(“Службени гласник града Приједпра”, брпј: 
2/13), накпн разматраоа Извјещтаја п раду 
Градпнашелника и Административне службе 
града Приједпра за 2012. гпдину, Скупщтина 
града Приједпра је на XV сједници пдржанпј 
дана 19.03.2014.гпдине дпнијела :  

П Д Л У К У 
п усвајаоу Извјещтајa п раду 

Градпнашелника и Административне службе 
града Приједпра за 2013. гпдину 

 
I 

Усваја се Извјещтај п раду Градпнашелника и 
Административне службе града Приједпра 
за 2013. гпдину.  

II 
Пва Oдлука ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града 
Приједпра“.  
 
 
Брпј:  01-022-19/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједпр                            СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 19.3.2014.гпд.     Сеад Јакуппвић, с.р. 
 

 
39. 
 На пснпву шлана 30. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи  („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05, 118/05 
и 98/13) и шлана 18. Статута Града Приједпра 
– прешищћен текст („Службени гласник 
Града Приједпра“ брoj: 2/13 и 6/13 ), 
Скупщтина Града Приједпрa, на XV сједници 
пдржанпј дана 19.03.2014. гпдине, дпнијела 
је: 

ПДЛУКУ 
п прихватаоу дпнатпрских средстава 

Еврппске уније из ИПА фпндпва за 
реализацију прпјекта снабдјеваоа впдпм и 

канализације у  Граду Приједпру 
 

I 
Прихватају се дпнатпрска средства ЕУ из 
ИПА фпндпва, у изнпсу пд 3.221.200,00 EUR, 
намијеоена за реализацију Прпјекта 
снабдјеваоа впдпм и канализације у  граду 
Приједпру. 

II 
Даје се сагласнпст за пптписиваое 
Сппразума п дппринпсу између Еврппске 
Уније и Савјета министара БиХ (у даљем 
тексту Сппразум). 
За пптписиваое Сппразума испред града 
Приједпра пвлащћује се Градпнашелник. 
 

III 
Циљ Прпјекта снабдјеваоа впдпм и 
канализације у  граду Приједпру ( у даљем 

ГПДИНА XXIII 
ЧЕТВРТАК 20.03.2014. 

БРПЈ 
2 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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тексту Прпјекат) јесте пбезбјеђиваое 
ппузданпг снабдјеваоа здравпм питкпм 
впдпм и сигурнп пдвпђеое и дисппзиција 
птпадних впда за щтп већи брпј станпвника 
града а ппсебнп пнима кпјим те услуге дп 
сада нису биле пбезбјеђене.  
 

IV 
Град Приједпр ће дпнатпрска средства 
искпристити за: финансираое 
рекпнструкције и прпщиреоа 
канализаципних система са уређајима за 
прешищћаваое, изградоу канализаципних 
мрежа,  изградоу впдпвпднпг система, 
изградоу секундарне мреже и кућних 
прикљушака те санацију и рекпнструкцију 
дистрибутивне мреже централнпг система 
за снабдијеваое впдпм. 
 

V 
У перипду имплементације прпјекта град 
Приједпр пбезбиједиће средства за 
кпфинансираое Прпјекта, у изнпсу пд  
2.415.900,00 EUR (4.725.089,70 КМ),  дип 
средстава ће се пбезбиједити прекп кредита 
Еврппске инвестиципне банке а препстали 
дип из билатералних средстава. 
 

VI 
Набавке из дпнатпрских средстава, пп 
прпјекту не ппдлијежу плаћаоу ппреза, 
царина  и других јавних дажбина. 
 
Трпщкпве  из претхпднпг става снпси град  
Приједпр, а пствариваое права на 
пслпбађаое пд плаћаоа царине и ппврат 
ПДВ-а врщиће се у складу са важећим 
закпнским прпписима у Републици Српскпј и 
Бпсни и Херцегпвини. 
 

VII 
За реализацију пве пдлуке и извјещтаваое 
задужују се шланпви Прпјектнпг 
имплементаципнпг тима, Надзпрнпг пдбпра 
прпјектнпг тима и  надлежна пдјељеоа. 
 

VIII 
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд 
дана пбјављиваоа у ,,Службенпм гласнику 
града Приједпра’’. 
 
Брпј: 01-022- 19/14           ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:  19.03.2014.гпд.    Сеад Јакуппвић,с.р. 

40. 
На пснпву шлана  4. став 3. 

Правилника п пбрашуну накнаде трпщкпва 
уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј:  95/13 ), а у вези са Закпнпм п уређеоу 
прпстпра и грађеоу („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 40/13), шланпм 30. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени 
гласник Републике Српске„ брoj: 101/04, 
42/05, 118/05 и 98/13) и шлана 18. Статута 
Града Приједпра - прешищћен текст 
(„Службени гласник Града Приједпра“ 
брoj:2/13), Скупщтина Града Приједпра, на 
XV сједници пдржанпј дана 19.03.2014. 
гпдине, дпнијела је  
                                                                                                                   

П Д Л У К У  
п  Прпграму уређеоа градскпг грађевинскпг  

земљищта за 2014. гпдину 
 

Члан 1. 
  Дпнпси се Прпграм уређеоа  
градскпг грађеинскпг земљищта за ппдрушје 
града Приједпрa за 2014. гпдину ( у даљем 
тексту: Прпграм ) у изнпсу пд 1.158.600,00 
KM 

Члан 2.  
             Усвпјени текст Прпграма саставни је 
дип пве Пдлуке. 

 
Члан 3.  

             П прпвпђеоу пве Пдлуке стараће се 
Градска управа Града Приједпра ,Пдјељеое 
за прпстпрнп уређеое и Пдјељеое за 
стамбенп кпмуналне ппслпве . 
 

Члан 4.  
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке 

престаје да важи пдлука п Прпграму 
уређеоа грађевинскпг земљищта за 2013. 
гпдину , пбјављена у „Службенпм гласнику 
Града Приједпр“, бр.3/13 ппд брпјем 02-022-
20/13. 

Члан 5. 
               Пва Пдлука ступа на снагу псмпг ( 8 ) 
дана пд дана пбјављиваоа „Службенпм 
гласнику Града Приједпр“. 
 
 

 
Брпј:01-022-21/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:  19.03.2014.гпд.    Сеад Јакуппвић,с.р. 



 

Страна  55         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Брпј: 2/14__ 

 

 
П Р П Г Р А М 

УРЕЂЕОА ГРАДСКПГ ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2014. ГПДИНУ 
 
 Увпд 
  
 Прпграм уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта,  дпнпси се у складу са Правилникпм 
п пбрашуну накнаде трпщкпва уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта ( « Службени гласник 
Републике Српске «, брпј:  95/13 ) и Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу (« Службени гласник 
Републике Српске «, брпј: 40/13). 
 Гпдищои Прпграм уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта дпнпси се за цјелпкупнп  
грађевинскп земљищте, кпје на дан дпнпщеоа  Прпграма има статус градскпг грађевинскпг 
земљищта, кап и за псталп грађевинскп земљищте на ппдрушју града Приједпр, а у складу са 
дугпрпшним и средопрпшним прпграмима  изградое и уређеоа прпстпра и дпнесеним 
дпкументима прпстпрнпг уређеоа. 
 
Уређеое грађевинскпг земљищта пбухвата радпве припремаоа и ппремаоа. 
 

1. Припремаое земљищта пбухвата : 

 истражне радпве на терену, 

 израда гепдетскиг , геплпщких, инжеоерскп-сеизмплпщких и других  ппдлпга, 

 израду анализе свпјинских права на земљищту пптребнпм за изградоу јавне 
кпмуналне и друге инфраструктуре, 

 израду дпкумената прпстпрнпг уређеоа и технишке дпкументације 

 израду прпграма за уређеое земљищта 

 израду анализе расељаваоа лица и рущеоа ппстпјећих пбјеката,  

 санираое терена и друге радпве 
 

2. Ппремаое земљищта пбухвата: 

 изградоу пбјеката кпмуналне инфраструктуре кпја је у надлежнпсти јединице 
лпкалне сампуправе 

 изградоу друге јавне инфраструктуре кпја је у надлежнпсти јавних предузећа, а шију 
изградоу финансира јединица лпкалне сампуправе из накнаде наплаћене према 
пдредбама закпна и правилника 

 изградоу и уређедое ппврщина јавне намјене планираних спрпведбеним 
дпкументпм прпстпрнпг уређеоа 
 

                 Правилникпм п пбрашуну накнаде трпщкпва уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта ( 
« Службени гласник Републике Српске «, брпј:  95/13 ) и Закпнпм п уређеоу прпстпра и грађеоу 
(« Службени гласник Републике Српске «, брпј: 40/13), утврђени су механизми и инструмени 
финансираоа уређеоа грађевинскпг земљищта и израде дпкумената прпстпрнпг уређеоа кпје 
врщи јединица лпкалне сампуправе средствима прикупљеним из : 

а) накнаде на пснпву прирпдних и лпкацијских ппгпднпсти градскпг грађевинскпг 
земљищта и ппгпднпсти већ изграђене кпмуналне инфраструктуре кпје мпгу настати приликпм 
кприщћеоа тпг земљищта (у даљем тексту: рента), 

б) накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта, 
в) закупа за грађевинскп земљищте, 
г) прпдаје грађевинскпг земљищта, 
д) дијела ппреза на импвину и 
ђ) других извпра у складу са ппсебним прпписима. 

               
              Бучетпм Града Приједпра за 2014. гпд. ( „Службени гласник Града Приједпр„ 



 

Страна  56         _____________„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“___ Брпј: 2/14__ 

 

бр. 15/13, пд 19.12.2013. гпдине),  планирана су средства за Прпграм урећеоа градскпг 
грађевинскпг земљищта за 2014. гпд. у изнпсу пд 1.158.600,00 КМ . 
 
               Прикупљена средства у Бучету Града Приједпра у 2014. гпдини, у складу са Закпнпм и 
Правилникпм, кпристиће се за трпщкпве уређеоа грађевинскпг земљищта и трпщкпве израде  
дпкумената прпстпрнпг уређеоа у складу са табеларним дијелпм пвпг Прпграма. 
 
              Прпграм уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта за 2014. гпд. пбухвата : 
 

1. Радпви уређеоа кпји ће се финансирати  из Бучета Града Приједпра и тп: 
1.1. Израда дпкумената прпстпрнпг уређе и урбанистишке дпкументације у 2014. гпдини 

,  
1.2. Припремаое земљищта за изградоу инфраструктурних пбјеката, уређаја и 

инсталација (рјещаваое импвинскп-правних пднпса, прибављаое тех. дпкументац. 
и пптребних дпзвпла за изградоу) ,  

1.3. Изградоа и рекпнструкција сапбраћајница и сапбраћајних пбјеката. 
 

2. Радпви уређеоа кпји ће се финансирати из Бучета Града Приједпра уз суфинансираое са 
другим субјектима ( средства из Бучета Републике Српске и средстава из других извпра ): 

2.1. Изградоа и рекпнструкција градских сапбраћајница,  
2.2. Изградоа и рекпнструкција кпмунајлне инфраструктуре, 

  2.3.    Изградоа и рекпнструкција псталих  инфраструктурних пбјеката. 
 
            Динамика реализације , расппређиваоа и усмјераваоа средстава, прикупљених пп пснпву 
ппменутих  накнада, врщиће се у складу са приливпм средстава у Бучет и у складу са  усвпјеним 
Прпгрампм уређеое градскпг грађевинскпг земљищта за 2014. гпдину . 
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1. РАДПВИ УРЕЂЕОА КПЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ППШТИНЕ 

 

Р.бр. ППИС изнпс КМ 

1.1. Израда дпкумената прпстпрнпг уређе и урбанистишке дпкументације у 
2014. гпдини 

2014. 

1.1.1. Урбанистишки план Приједпра 
- препстала средства пп угпвпру у 2014.гпдини 
  
 

42.120,00 
 

1.1.2. Регулаципни план РЖР „Централна рудищта“ Љубија 
на теритприји града Приједпра и ппщтине Пщтра Лука 
-  инвеститпр у складу са иницијативпм п пптреби  израде 
плана у 2014. гпдини и сампфинансираоу , сам финансира 
израду Регулаципнпг плана – пбухват  на теритприји града 
Приједпра cca   1810  ha  

 
 
/ 

1.1.3 
 

Регулаципни план дијелпва насеља  Дпоа Пухарска и Урије  
II фаза - Секција 3   
-  дип планираних средстава у 2014.гпдини  
 

42.300,00 
 

1.1.4 
 

План парцелације зпне уз магистрални пут М-15 Приједпр - 
Кпз.Дубица - Секција 1 СЈЕВЕР  
-  препстала средства пп угпвпру у 2014.гпдини 
 

19.305,00 

1.1.5. План парцелације зпне уз магистрални пут М-4 - ПД-БЛ на 
пптезу пд Кпзарске улице дп ппслпвне зпне 
 „Чиркин ппље“- Секција 2 ИСТПК 
- препстала средства пп угпвпру у 2014.гпдини  

 

31.275,00 

1.1.6. Израда Урбанистишкп технишких услпва , струшних 
мищљеоа, анализа , друге урбанистишке дпкументације , 
идејних прпјеката и струшних ппслпва  за пптребе Града 
Приједпр 
 
 

23.600,00 
 

  

  

 
УКУПНП 1.1. 
 

 
158.600,00 
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Р.бр. ППИС изнпс КМ 

 
1.2. 

Припремаое земљищта за изградоу инфраструктурних пбјеката, уређаја 
и инсталација (рјещаваое импвинскп-правних пднпса, прибављаое тех. 
дпкументац. и пптребних дпзвпла за изградоу) 

2014. 

1.2.1.  
 
Надвпжоак на Пећанима са дијелпвима прикљушних и 
искљушних сапбраћајних траса   
Фаза припремаоа грађевинскпг земљищта - дип 
инвестиције 
- фпрмираое грађевинске парцеле 
- рјещаваое импвинскп-правних пднпса 
- прибављаое пдпбреоа за грађеое 
 
 
 
 

200.000,00 

  

УКУПНП 1.2. 
 

200.000,00 

Р.бр. ППИС Изнпс КМ 

1.3. Изградаоа и рекпнструкција сапбраћајница и сапбраћајних пбјеката   
 

2014. 

1.3.1. Надвпжоак на Пећанима са дијелпвима прикљушних и 
искљушних сапбраћајних траса   
Фаза ппремаоа грађевинскпг земљищта  
- изградоа дипнице -дип инвестиције  

 
230.000,00 

 

  

 

УКУПНП 1.3. 
 

    230.000,00 
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  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2013. 

1.1. Израда дпкумената прпстпрнпг уређеоа и урбанистишке дпкументације 158.600,00 

1.2. Припремаое земљищта за изградоу инфраструктурних пбјеката, уређаја 
и инсталација (рјещаваое импвинскп-правних пднпса, прибављаое тех. 
дпкументац. и пптребних дпзвпла за изградоу) 

200.000,00 
 

1.3. Изградаоа и рекпнструкција  сапбраћајница и сапбраћајних 
 пбјеката 
 

230.000,00 

  
 УКУПНП 1 : 
 

588.600,00 
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2. РАДПВИ УРЕЂЕОА КПЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ УЗ 
СУФИНАНСИРАОЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

  
     - ДИП СРЕДСТАВА кпја се издвајају из бучета Града Приједпра 

 
 

Р.бр. ППИС изнпс КМ 

2.1. Изградаоа и рекпнструкција градских сапбраћајница    
 

2014. 

 
2.1.1. 

 
Надвпжоак на Пећанима са дијелпвима прикљушних и 
искљушних сапбраћајних траса   
Фаза ппремаоа грађевинскпг земљищта  
- изградоа дипнице -дип инвестиције кпји се финансира из 
бучета Ппщтине Приједпр 

 
  210.000,00 

 
УКУПНП 2.1. 
 

 
210.000,00 
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Р.бр. ППИС изнпс КМ 

2.2. Изградоа и рекпнструкција кпмуналне инфраструктуре 2014. 

2.2.1. Изградоа секундарне канализаципне мреже  у насељима 
„Врбице“, „Тппплик“ , „Целпак“ и „Нпва Прлпваша“ 
 - дип инвестиције – грађеое: 
 
а) улица Дущана Пантелића дужине 800 м 
б) улица Твртка Сељана дужине 400 м 
ц) крак Е дужине 60 м у насељу Целпак 
 

 
 

 
60.000,00 

2.2.2. Заврщетак  канализаципне мреже  у насељу Чејреци 
- дип инвестиције: 
       - грађеое 

 
25.000,00 

2.2.3. Заврщетак  канализаципне мреже  у насељу „Главица 1 и 
2“ 
- дип инвестиције: 
       - грађеое 
 

 
 

25.000,00 

2.2.4. Секундарна впдпвпдна мрежа „Црнп врелп“ 
- дип инвестиције: 
       - грађеое 
 

 
 

30.000,00 

   

 
УКУПНП 2.2. 
 

 
140.000,00 
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  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2014. 

2.1. Изградоа и рекпнструкција градских сапбраћајница       210.000,00 
 

2.2. Изградоа и рекпнструкција кпмуналне инфраструктуре 
 

140.000,00 

2.3. Изградоа и рекпнструкција псталих  инфраструктурних пбјеката 
 

220.000,00 

  
 УКУПНП 2. : 
 

570.000,00 

Р.бр. ППИС изнпс КМ 

2.3. Изградоа и рекпнструкција псталих  инфраструктурних пбјеката 2014. 

2.3.1. Изградоа секундарне канализаципне мреже у насељу 
Тукпви: 
- дип инвестиције: 
       - прибављаое пдпбреоа за грађеое 
       - грађеое 
 

220.000,00 

 
УКУПНП 2.3. 
 

 
220.000,00 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2014. 

1.  РАДПВИ УРЕЂЕОА КПЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ППШТИНЕ 

ПРИЈЕДПР 

 
588.600,00 

 

2. РАДПВИ УРЕЂЕОА КПЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ УЗ  
СУФИНАНСИРАОЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

  
     - ДИП СРЕДСТАВА кпја се издвајају из бучета Ппщтина Приједпр 

 
 

570.000,00 

  
СВЕ УКУПНП 1. и 2. 
 

1.158.600,00 
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41. 
          На пснпву шлана 80. став 4. Закпна п 
уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј:  40/13 ) и 
шлана 18. Статута Града Приједпра - 
прешищћен текст („Службени гласник Града 
Приједпра“  брпј: 2/13 и 6/13), Скупщтина 
Града Приједпрa на XV сједници пдржанпј 
дана 19.03.2014. гпдине, дпнијела је  
                                  

П Д Л У К У 
п утврђиваоу пснпвице за израшунаваое  

висине ренте у  2014. гпдини 
 

Члан 1. 
Пвпм Пдлукпм утврђује се 

прпсјешна, кпнашна, грађевинска цијена 
једнпг квадратнпг метра кприсне ппврщине 
стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра за ппдрушје 
града Приједпра за 2013. гпдину, кпја служи 
кап пснпвица за израшунаваое висине ренте 
кпд  изградое, дпградое и надпградое 
ппстпјећих пбјеката у 2014. гпдини. 

Прпсјешна кпнашна грађевинска 
цијена једнпг квадратнпг метра кприсне 
ппврщине стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра 
утврђена је на пснпву предрашуна из главних 
прпјеката за издате грађевинске дпзвпле у 
претхпднпј гпдини.  

 
Члан 2. 

 Утврђује се да прпсјешна, кпнашна, 
грађевинска цијена једнпг квадратнпг метра 
кприсне ппврщине стамбенпг и ппслпвнпг 
прпстпра на ппдрушју града Приједпра 
изнпси 650,00 КМ и служи кап пснпвица за 
пбрашун ренте у 2014. гпдини. 
 

Члан 3. 
Висина ренте утврђује се у прпценту 

за ппједине зпне пд прпсјешне кпнашне 
грађевинске цијене из шлана 2. пве Пдлуке, 
и тп какп слиједи: 
а) у првпј зпни             (6%)             39,00 KM/m2 
б) у другпј зпни            (5%)            32,50 KM/m2 
в) у трећпј зпни            (4%)            26,00 KM/m2 
г) у шетвртпј зпни         (3%)            19,50 KM/m2 
д) у петпј зпни              (2%)            13,00 KM/m2 
ђ) у щестпј зпни           (1%)              6,50 KM/m2 

  
Члан 4. 

             Ступаоем на снагу пве пдлуке 
престаје да важи Пдлука п утврђиваоу 
пснпвице за израшунаваое висине 

једнпкратне ренте у 2013. гпдини, 
пбјављена у („Службенпм гласнику 
Града Приједпра“, брпј: 3/13), ппд 
брпјем 02-022-21/13. 

 
Члан 5. 

            Пва пдлука ступа на снагу псмпг 
дана пд дана пбјављиваоа у 
„Службенпм гласнику Града 
Приједпрa“. 

              
 
Брпј:01-022-22/14             ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједпр              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:19.03.2014.гпд. Сеад Јакуппвић,с.р. 
 
42. 
   На пснпву шлана  13. став 3. Правилника п 
пбрашуну накнаде трпщкпва уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта 
(„Службени гласник Републике Српске“,  
брпј:  95/13 ), а у вези са шланпм  77. став 2. 
Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу 
(„Службени гласник Републике Српске“,  
брпј:  40/13 ), и шлана 18. Статута Града 
Приједпра - прешищћен текст („Службени 
гласник Града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13), 
Скупщтина града Приједпра, на XV сједници 
пдржанпј дана 19.3.2014. гпдине, дпнијела 
је   

                                                                                                                                      
П Д Л У К У 

п утврђиваоу прпсјешне цијене трпщкпва 
припремаоа градскпг грађевинскпг 

земљищта за 2014. гпдину 
 
 

Члан 1. 
        Пвпм Пдлукпм утврђује се прпсјешна 
цијена трпщкпва припремаоа градскпг 
грађевинскпг земљищта и изнпси 13.168,00 
КМ/ ha, а служиће за пбрашун трпщкпва 
припремаоа градскпг грађевинскпг 
земљищта пп једнпм метру квадратнпм 
кприсне ппврщине планираних пбјеката. 
 

Члан 2. 
         Прпсјешна цијена утврђена у шлану 1. 
пве Пдлуке утврђује се на ппшетку сваке 
гпдине  за ппдрушја за кпја је дпнесен 
спрпведбени дпкумент прпстпрнпг уређеоа,  
кпји не садржи ташну вриједнпст трпщкпва 
изврщенпг припремаоа градскпг 
грађевинскпг земљищта, а израшунава се  на 
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пснпву свих важећих спрпведбених 
дпкумената прпстпрнпг уређеоа, за кпје је 
пвај ппдатак ташнп утврђен.  

 
Члан 3. 

             Ступаоем на снагу пве пдлуке 
престаје да важи Пдлука п утврђиваоу 
базне цијене за пбрашун накнаде 
уређеоа градскпг грађевинскпг 
земљищта у 2013. гпдини, пбјављена у 
(„Службенпм гласнику Града 
Приједпра“, брпј: 3/13), ппд брпјем 02-
022-22/13. 
 

Члан 4. 
            Пва пдлука ступа на снагу псмпг 
дана пд дана пбјављиваоа у 
„Службенпм гласнику Града Приједпр“. 
 
 
Брпј: 01-022-23/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједпр                             СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.3.2014 гпд.       Сеад Јакуппвић,с.р. 
 
43. 
         На пснпву шлана 14. став 3. Правилника 
п пбрашуну накнаде трпщкпва уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј:  95/13 ), а у вези са шланпм 77. став 2. 
Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј:  40/13 )  и шлана 18. Статута Града 
Приједпра - прешищћен текст („Службени 
гласник Града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13), 
Скупщтина Града Приједпра, на XV сједници 
пдржанпј дана 19.03.2014. гпдине, дпнијела 
је  

 
П Д Л У К У 

п утврђиваоу прпсјешних јединишних цијена 
радпва ппремаоа градскпг грађевинскпг 

земљищта за 2014. гпдину 
 

Члан 1. 
        Пвпм Пдлукпм утврђују се прпсјешнп 
пстварене јединишне цијене радпва 
ппремаоа  градскпг грађевинскпг земљищта 
(Јц) у 2013. гпдину, кпја служи за пбрашун 
трпщкпва ппремаоа градскпг грађевинскпг 
земљищта  у 2014. гпдини , а какп слиједи: 
 
 
 

Група 
Р.бр. 

Врста инфраструктуре Јед 
мј. 

      Јц 
 

А/ САПБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА  И 
ЗЕЛЕНЕ ППВРШИНЕ 

  

    1. Сапбраћајнице за 
мптпрни сапбраћај 

m2 60,00 KM 

2. Пјещашки трптпари и 
стазе                                                                

m2 60,00 KM 

3. Бициклистишке стазе m2 50,00 KM 
4. Зелене ппврщине m2 20,00 KM 
5. Паркинг прпстпри m2 60,00 KM 
6. Улишна расвјета  

(размак стубпва, дужина 
пплагаоа...) 
 

m 45,00 KM 

Б/ ВПДПВПДНА МРЕЖА   
1. d/dn = 20/16.2 mm (1/2“) m 18,70 KM 
2. d/dn = 25/21.2 mm (3/4“) m 19,20 KM 
3. d/dn = 32/28.0 mm (1“) m 20,00 KM 
4. d/dn = 40/35.2 mm (5/4“) m 20,70 KM 
5. d/dn = 50/44 mm (6/4“) m 21,80 KM 
6. d/dn = 63/55.4 mm (2“) m 23,50 KM 
7. d/dn = 75/66 mm (2 1/2“) m 27,00 KM 
8. d/dn = 90/79.2 mm (3“) m 31,00 KM 
9. d/dn = 110/96.8 mm  m 35,00 KM 

10. d/dn = 160/141 mm  
 

m 47,00 KM 

В/ КАНАЛИЗАЦИПНА  
МРЕЖА 

  

1. Ø 110 mm m 24,00 KM 
2. Ø 160 mm m 32,00 KM 
3. Ø 200 mm m 44,00 KM 
4. Ø 250 mm m 55,00 KM 
5. Ø 300 mm m 64,00 KM 

 
Члан 2. 

       Прпсјешне цијене утврђене у шлану 1. пве 
Пдлуке утврђују се на ппшетку сваке гпдине  
за ппдрушја за кпја је дпнесен спрпведбени 
дпкумент прпстпрнпг уређеоа, a на пснпву 
пстварених трпщкпва изведених радпва на 
изградои кпмуналне и друге јавне 
инфраструктуре у претхпднпј гпдини,  кпја је 
изграђена на теритприји Града Приједпра.  
 

Члан 3. 
       Ступаоем на снагу пве пдлуке 
престаје да важи Пдлука п утврђиваоу 
базне цијене за пбрашун накнаде 
уређеоа градскпг грађевинскпг 
земљищта у 2013. гпдини, пбјављена у 
(„Службенпм гласнику Града 
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Приједпра“, брпј: 3/13), ппд брпјем 02-
022-22/13. 

Члан 4. 
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг 

дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм 
гласнику Града Приједпрa“. 
 
 
Брпј:01-022-24/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:19.03.2014.гпд.     Сеад Јакуппвић,с.р. 
 
44. 
На пснпву шлана  18. став 1. Правилника п 
пбрашуну накнаде трпщкпва уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта 
(„Службени гласник Републике Српскe“, 
брпј:  95/13 ), а у вези са шланпм  77. став 2. 
Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
брпј:  40/13 ), и шлана 18. Статута Града 
Приједпра - прешищћен текст (Службени 
гласник Града Приједпра брпј: 2/13 и 6/13), 
Скупщтина града Приједпра, на XV сједници 
пдржанпј дана 19.03.2014. гпдине, дпнијела 
је   

П Д Л У К У 
п утврђиваоу прпсјешнп пстварене накнаде 
трпщкпва уређеоа градскпг грађевинскпг 

земљищта за 2014. гпдину 
 

Члан 1. 
        Пвпм Пдлукпм утврђује се прпсјешнп 
пстварена накнада трпщкпва уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта у 2013. 
гпдини и изнпси 27,00 КМ пп једнпм метру 
квадратнпм кприсне ппврщине планираних 
пбјеката и служиће за пбрашун трпщкпва 
уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта  у 
2014. гпдини.  

Члан 2. 
        Прпсјешнп пстварена накнада у шлану 1. 
пве Пдлуке утврђује се на ппшетку сваке 
гпдине  за ппдрушја за кпја није дпнесен 
спрпведбени дпкумент прпстпрнпг уређеоа.  
         Израшунава се  кап прпсјешнп пстварена 
накнада ( Пн) за трпщкпве уређеоа градскпг 
грађевинскпг земљищта на пснпву свих 
важећих спрпведбених дпкумената 
прпстпрнпг уређеоа, за кпје је пва накнада 
израшуната за претхпдну гпдину. 
         Пбрашун се врщи на пснпву струшнпг 
мищљеоа и урбанистишкп технишких услпва. 

 

Члан 3. 
         Ступаоем на снагу пве пдлуке 
престаје да важи Пдлука п утврђиваоу 
базне цијене за пбрашун накнаде 
уређеоа градскпг грађевинскпг 
земљищта у 2013. гпдини, пбјављена у 
(„Службенпм гласнику Града 
Приједпра“, бр.3/13), ппд брпјем 02-
022-22/13. 
 

Члан 4. 
           Пва пдлука ступа на снагу псмпг 
дана пд дана пбјављиваоа у 
„Службенпм гласнику Града Приједпрa“. 
 

 
Брпј:01-022-25/14             ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.03. 2014.гпд.  Сеад Јакуппвић, с.р. 
 
45. 
На пснпву шлана 13. Закпна п занатскп 

предузетнишкпј дјелатнпсти („Службени 
гласник РС“, брпј: 117/11, 121/12 и 67/13), 
шлана 21. став 2. Закпна п лпкалнпј сампуправи 
(„Службени гласник РС“, брпј: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и шлана 18. Статута Града 
Приједпра – прешищћен текст („Службени 
гласник Града Приједпра“, брпј: 2/13 и 6/13), 
Скупщтина Града Приједпра на XV сједници 
пдржанпј 19.03.2014. гпдине,  дпнијела   је  

 
П Д Л У К У  

п пдређиваоу раднпг времена правним 
лицима и предузетницима кпји пбављају  

тргпвашку, занатску, услужну и дјелатнпст игара 
на срећу на ппдрушју града Приједпра 

 
Члан 1. 

  Пвпм Пдлукпм пдређује се раднп 
вријеме правним лицима и предузетницима (у 
даљем тексту: субјекти) кпји на ппдрушју града 
Приједпра пбављају тргпвашку, занатску, 
услужну и дјелатнпст игара на срећу, (псим 
казина и аутпмат клубпва кпјима је раднп 
вријеме прпписанп Закпнпм п играма на 
срећу), у зимскпм и љетнпм перипду. 
 

Члан 2. 
  Ппд љетним перипдпм се, у смислу 
пве Пдлуке, ппдразумијева перипд пд 01.04. дп 
30.09. текуће гпдине, а зимским перипдпм се 
ппдразумијева перипд пд 01.10. текуће гпдине 
дп 31.03. наредне гпдине.   
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Члан 3. 
  Раднп вријеме пдређује се пвпм 
Пдлукпм за радне дане и недјељу, а раднп 
вријеме у дане државних празника пдређује се 
у складу са Закпнпм п празницима Републике 
Српске. 
 

Члан 4. 
  Раднп вријеме субјеката из шлана 1. 
пве Пдлуке, у радне дане, пдређује се у 
времену пд:  

- 07,00 дп 22,00 шаса, у зимскпм перипду и 

- 07,00 дп 23,00 шаса, у љетнпм перипду. 

 
У пквиру раднпг времена утврђенпг 

пвим шланпм, ппслпдавац мпже прганизпвати 
ппслпваое у једнпкратнпм или двпкратнпм 
раднпм времену кпје не мпже бити краће пд 8 
шаспва. 

Члан 5. 
Изузетнп пд пдредби шлана 4., у 

времену пд 00,00 дп 24,00 шаса, радним данпм 
и недјељпм мпгу да раде: 

 
- субјекти кпји пбављају дјелатнпст 

прпизвпдое и прпдаје хљеба, пецива, 
свјеже тјестенине и кплаша, с тим да је у 
времену пд 00,00 дп 06,00 шаспва 
дпзвпљена самп щалтерска прпдаја, 

- апптеке, 
- бензинске пумпе, 
- тргпвашке радое типа „драгстпр“, 
- тргпвашке радое кпје се налазе у склппу 

станишних пбјеката. 
 

Члан 6. 
  Раднп вријеме недјељпм утврђује се 
за све субјекте, псим за субјекте из шлана 5. пве 
Пдлуке, у времену пд 08,00 дп 20,00 шаспва. 

 
Члан 7. 

  Раднп вријеме тржница на малп, 
пднпснп пијаца пдређује се пијашним редпм, 
кпји дпнпси власник, а на кпји сагласнпст даје 
надлежни прган града. 
   

Члан 8. 
  Субјекти кпји пбављају дјелатнпсти 
наведене у шлану 1. пве Пдлуке пбавезни су на 
виднпм мјесту истаћи свпје раднп вријеме, 
расппред дневнпг и седмишнпг раднпг 

времена, радним данпм и недјељпм и истпг се 
придржавати. 

Члан 9. 
  Нпвшанпм казнпм пд 1.000 КМ дп 
3.000 КМ, казниће се правнп лице за прекрщај 
акп не истакне раднп вријеме прпписанп пвпм 
Пдлукпм и акп се истпг не придржава. 
  За прекрщај из првпг става пвпг 
шлана, нпвшанпм казнпм пд 300 КМ дп 1.000 
КМ, казниће се пдгпвпрнп лице у правнпм 
лицу. 
  Физишкп лице, предузетник, казниће 
се за прекрщај из првпг става пвпг шлана 
нпвшанпм казнпм пд 300 КМ дп 1.500 КМ. 
 

Члан 10. 
  Надзпр над примјенпм пдредби пве 
Пдлуке, врщиће тржищна инспекција и 
кпмунална пплиција, у складу са пвлащтеоима 
прпписаним ппсебним закпнима. 
 

Члан 11. 
  Пва Пдлука ступа на снагу псмпг (8) 
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм 
гласнику Града Приједпра“. 

 
Члан 12. 

  Ступаоем на снагу пве Пдлуке 
престаје да важи Пдлука п пдређиваоу раднпг 
времена правним лицима и предузетницима 
кпји пбављају тргпвашку, занатску, услужну и 
дјелатнпст игара на срећу на ппдрушју ппщтине 
Приједпр („Службени гласник oпщтине 
Приједпр“, брпј: 2/10). 
 
 
Брпј:01-022-26/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
    Приједпр                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:19.03.2014. гпд.     Сеад Јакуппвић, с.р. 

 
46. 

На пснпву шлана 30. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05, 
118/05, 98/13) и шлaна 18. Статута Града 
Приједпра- прешищћени текст ("Службени  
гласник Града Приједпра", брпј: 2/13 и 6/13), 
Скупщтина Града Приједпра, на XV сједници 
пдржанпј дана 19.03.2014.гпдине, дпнијела 
је  

ПДЛУКУ 
п критеријумима, нашину и ппступку 
расппдјеле средстава удружеоима и 

фпндацијама 
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Члан 1. 

Пвпм пдлукпм утврђују се критеријуми, 
нашин и ппступак расппдјеле средстава из 
бучета Града Приједпра субјектима 
регистрпваним кап удружеое или 
фпндација. 

Ппред питаоа из става 1. пвпг шлана пвпм 
Пдлукпм се прпписује и фпрма прпјекта за 
пријаву на кпнкурс. 

Члан 2. 
Средства из шлана 1. пве пдлуке дпдјељују 
се удружеоима и фпндацијама 
регистрпваним у Бпсни и Херцегпвини и 
Републици Српскпј, а шији прпјекти су 
кандидпвани за суфинансираое и 
финансираое из средстава бучета Града 
Приједпра, и реализују се већим дијелпм 
или у пптпунпсти на теритприји Града 
Приједпра.  

Члан 3. 
Средства из шлана 1. пве пдлуке дпдјељују 
се на пснпву јавнпг кпнкурса, кпји се 
расписује најмаое једнпм гпдищое.  
 

Члан 4. 
Кпнкурс се пбјављује у листу „Кпзарски 
вјесник“ и wеb сајту Града Приједпра. 
Кпнкурс за расппдјелу средстава траје 30 
дана пд дана пбјављиваоа. 

Члан 5. 
Правп ушещћа на кпнкурсу имају удружеоа 
и фпндације, кпја су регистрпвана најмаое 
щест мјесеци прије дана расписиваоа 
кпнкурса. 

Члан 6. 
Расппдјелу средстава врщи Kпмисија за 
сарадоу са удружеоима и фпндацијама (у 
даљем тексту: Кпмисија), кпју пбразује 
Градпнашелник.   
Кпмисија има предсједника и шетири шлана. 
Предсједник кпмисије се бира из реда 
пргана градске управе. 
Чланпви Кпмисије се бирају из реда: 

- представника градске управе 
(један шлан),  

- представника удружеоа или 
фпндације (један шлан) , 

- из реда истакнутих струшних 
радника бираних за пбласт за 
кпју се дпдјељују средства (један 
шлан) и 

- из реда пдбпрника Скупщтине 
Града (један шлан). 

Мандат Кпмисије траје двије гпдине, псим 
за шланпве из реда струшних сарадника кпји 
су прпмјенљиви за сваку пбласт, схпднп 
избпру припритета за сваку гпдину. 

Кпмисија има секретара – лице задуженп за 
сарадоу са удружеоима и фпндацијама 
испред градске управе.  

Секретар Кпмисије врщи струшне, 
административне и друге ппслпве за 
пптребе Кпмисије. 

Нашин рада и друга питаоа у вези са радпм 
Кпмисије уређују се Ппслпвникпм п раду 
Кпмисије. Ппслпвник п раду дпнпси 
Кпмисија у рпку пд 30 дана пд дана 
фпрмираоа Кпмисије.  

Члан 7. 

Средства планирана бучетпм града 
Приједпра, расппдјељују се првенственп 
удружеоима и фпндацијама, шији прпјекти 
ппмажу рјещаваоу прпблема у лпкалнпј 
заједници у сљедећим пбластима: 

1. Незаппсленпст, 
2. Ппљппривреда,  
3. Привреда, 
4. Туризам, 
5. Здравствп, 
6. Пбразпваое, 
7. Култура, 
8. Спцијална защтита, 
9. Екплпгија,  
10. Људска права, 
11. Јашаое демпкратскпг 

друщтва, 
12. Развпј сппрта 

 
На приједлпг Кпмисије и надлежнпг 
пдјељеоа Града Приједпра, Скупщтина 
Града ће дпнијети пдлуку п пдређиваоу 
једне или вище припритетних пбласти кпје 
ће бити финансиране у нареднпј бучетскпј 
гпдини. 

Специфишна ппдрушја дјелпваоа за сваку пд 
набрпјаних пбласти биће дефинисана пд 
стране надлежнпг градскпг пргана, а на 
приједлпг Кпмисије прије расписиваоа 
свакпг кпнкурса. 

Пп пптреби листа пбласти се мпже дппунити 
пд стране надлежнпг градскпг пргана, а на 
приједлпг Кпмисије. 
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Члан 8. 

Средства за прпјекте из шлана 7. 
дпдјељиваће се пп припритетима за сваку 
гпдину.  
Кпмисија ће предлагати припритетне 
пбласти у задоем кварталу текуће гпдине за 
наредну гпдину.  

Члан 9. 

Удружеоа и фпндације ппднпсе пријаву на 
Кпнкурс.   

Пријава се ппднпси Кпмисији у запешаћенпј 
кпверти и предаје на прптпкпл Града 
Приједпра. Прилпзи (пригинали или 
пвјерене кппије): 

- рјещеое п регистрацији у Републици 
Српскпј пднпснп Бпсни и 
Херцегпвини,  

- кратак ппис удружеоа  или 
фпндације са ппдацима п претхпднп 
реализпваним прпјектима, 

- прпјекат кпјим удружеое или 
фпндација кпнкурище за дпдјелу 
средстава, 

- биланс стаоа и биланс успјеха за 
претхпдни перипд пвјерен пд 
надлежне институције, 

- увјереое ппреске управе (ЈИБ) и 
- брпј жирп рашуна удружеоа или 

фпндације. 

Члан 10. 

Удружеоа  или фпндације кпјима су 
дпдијељена средства пп јавнпм кпнкурсу за 
претхпдне гпдине, прилажу и извјещтај п 
реализацији прпјекта, са детаљним пписпм 
фаза реализације и детаљним 
пбразлпжеоем евентуалних пдступаоа, 
укљушујући и финансијски извјещтај шија је 
садржина прпписана закпнпм.   

Укпликп удружеое или фпндација не 
дпстави тражене извјещтаје, не мпже 
ушествпвати у расппдјели средстава за 
гпдину у кпјпј се средства дпдјељују. 

Члан 11. 

Удружеое или фпндација мпже кпнкурисати 
за укупан изнпс вриједнпсти прпјекта или за 
дип недпстајућих средстава и дужни су тп 
назнашити. 

Члан 12. 

Удружеое или фпндација, кпје је за прпјекат 
дпбилп средства у укупнпм изнпсу 
вриједнпсти прпјекта пд другпг дпнатпра, не 
мпже ушествпвати у расппдјели средстава из 
бучета Града Приједпра. 

Члан 13. 

Прпјекат треба да садржи: 

Пснпвне инфпрмације п 
удружеоу/фпндацији: назив 
удружеоа/фпндације нпсипца 
прпјекта, адреса, телефпн/фаx, 
жирп рашун и назив банке, ЈИБ,       
е-мail, Web site, назив дпмаћих и 
страних дпнатпра (укпликп 
ппстпје), 

Инфпрмације п прпјекту: назив 
прпјекта, трајаое прпјекта, 
укупна вриједнпст прпјекта, 
изнпс кпји се аплицира према 
градскпј управи у КМ, изнпс 
нпвшанпг дпмаћег-странпг 
ушещћа у КМ (укпликп ппстпје), 

Кратак ппис прпјекта, 
Увпд: ппзадина и прпцјена пптребе 

за прпјектпм, 
Актери у прпјекту: удружеое кпје 

ппднпси прпјекат, партнер на 
прпјекту (укпликп ппстпји), 

Приједлпг рјещеоа: ппщти циљ 
прпјекта, специфишни циљеви, 
предвиђене активнпсти, 
пшекивани резултати активнпсти, 

Циљна група, 
Евалуација и мпнитпринг, 
Пдрживпст прпјекта, 
Бучет прпјекта. 

Члан 14. 

Ради ппстизаоа једнаких услпва за све 
ушеснике кпнкурса, кап и метпдплпщкпг 
ппступка кпјим ће Кпмисија изврщити 
правишну селекцију прпјеката удружеоа или 
фпндација, прпписује се пбразац за пријаву 
прпјекта. 

Члан 15. 
Прпјекат  мпра да садржи све ташке из шлана 
13. пве пдлуке а пбразац прпјекта биће 
пбјављен на Web sajtu Града Приједпра и 
дпступан у надлежнпм пдјељеоу. 
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Члан 16. 

Неппсреднп прије или накпн расписиваоа 
кпнкурса, Кпмисија пдређује један дан, 
тпкпм кпјег има пбавезу да инфпрмище 
удружеоа и фпндације п свим питаоима пд 
знашаја за ушещће на Кпнкурсу.  Ппзив за 
ушещће на кпнсултацијама пглащава се у 
средствима јавнпг инфпрмисаоа или 
ппсредствпм интернета и садржи: 

- ппзив свим ушесницима кпнкурса, 
- дан, датум, ташну адресу и вријеме 

пдржаваоа, кап и 
- кпнтакт телефпн за пријаву-пптврду 

ушещћа пд стране удружеоа или 
фпндације 

Члан 17. 

Кпмисија врщи расппдјелу средстава на 
пснпву прпјекта кпји ппднпси удружеое или 
фпндација, цијенећи при тпм сљедеће 
критерије: 

Ппзитивни критеријими 

1. Прганизација има сппственп пспбље, 
листа пспбља,  

2. Преднпст имају удружеоа или 
фпндације, шији прпјекат укљушује и 
ангажпваое вплпнтера, 

3. Прпјекат реализацијпм укљушује 
друщтвенп маргинализпване групе у 
друщтвену заједницу, 

4. Специфишни циљеви су стратещки, 
мјерљиви и реалистишни, 

5. Самппдрживпст прпјекта, 
6. Ппдударнпст бучета са активнпстима 

наведеним у прпјекту, 
7. Јасна дефиниција циљне групе, брпј 

директних и индиректних кприсника, 
8. Календар активнпсти са ташнп пдређеним 

датумима за пствареое циљева 
(прецизан временски преглед 
активнпсти), 

9. Прпјектне активнпсти пгранишене на 
теритприји Града Приједпра, 

10. Јасна дефиниција квалитативних и 
квантитативних ппказатеља п утицају на 
циљну групу и кприснике; 

Елиминаторни критеријуми 

1. Прпјекат није у скаду са шланпм 7. пве 
пдлуке, 

2. Недпстају фпрмални услпви за 
кандидпваое прпјекта (непптпуна или 
неташна дпкументација), 

3. Активнпсти кпје се планирају ван Града 
Приједпра неће се разматрати, 

4. Приједлпг прпјекта је у пдгпварајућпј 
фпрми, али недпстају кљушне 
инфпрмације, 

5. Пстали пправдани разлпзи. 
 

Члан 18. 
За пцјену прпјекта према ппзитивним 
критеријима кпристи се скала пд 1 дп 5 
ппена за сваки критериј ппјединашнп. 
Пцјена један је минимум, а пет је максимум 
бпдпва за сваки критериј ппјединашнп. 
Сваки шлан Кпмисије дпдјељује бпдпве за 
сваки пд ппзитивних критеријума.   
Кпнашна пцјена прпјекта представља збир 
бпдпва свих шланпва Кпмисије ппдијељен 
брпјем шланпва Кпмисије (прпсјешна пцјена 
прпјекта).   
Укпликп примјена некпг пд елиминатпрних 
критеријума није резултат пцјене свих 
шланпва Кпмисије ппјединашнп, пдлука п 
примјени елиминатпрнпг критеријума се 
дпнпси 2/3 већинпм укупнпг брпја шланпва 
Кпмисије. 

Члан 19. 
Кпмисија дпнпси пдлуку рукпвпдећи се 
пцјенпм прпјекта на пснпву критеријума 
прпписаних пвпм пдлукпм. 
У слушају да два или вище прпјеката дпбије 
исти брпј бпдпва, а распплпжива средства 
нису дпвпљна за оихпвп финансираое, 
средства ће се дпдијелити прпјекту кпји пп 
пцјени најмаое 2/3 укупнпг брпја шланпва 
Кпмисије успјещније задпвпљава или 
ппмаже задпвпљеое једне пд припритетних 
пптреба грађана. 
Кпмисија је дужна да дпнесе пдлуку п 
расппдјели средстава у рпку пд 30 дана пд 
дана истека рпка кпнкурса. 

Члан 20. 
Пдлуку п расппдјели средстава Кпмисија ће 
пбјавити у истпм средству маспвне 
кпмуникације у кпјем је пбјављен Кпнкурс за 
дпдјелу средстава удружеоима и 
фпндацијама. 

Члан 21. 
Накпн дпнпщеоа пдлуке п расппдјели 
средстава и јавнпг пбјављиваоа пдлуке 
кпмисије, Градпншелник Приједпра 
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закљушује угпвпр са удружеоем или 
фпндацијпм, кпјим се уређују међуспбна 
права и пбавезе. 

Члан 22. 
Кпмисија је дужна да ппкрене ппступак 
пренпса средстава дпдијељених 
удружеоима и фпндацијама у рпку пд 30 
дана пд дана дпнпщеоа пдлуке п 
дпдјељиваоу средстава, у укупнпм изнпсу 
или ратама шији су изнпси и рпкпви 
прецизирани закљушеним Угпвпрпм. 

Члан 23. 
Удружеоа и фпндације кпјима су 
дпдијељена средства за прпјекте, ппднпсе 
Кпмисији извјещтај п реализацији прпјекта 
са финансијским извјещтајем, дп истека 
гпдине за кпју су средства дпдијељеоа, акп 
тп није другашије назнашенп у Угпвпру. 

Члан 24. 
Кпмисија ппднпси Градпнашелнику 
Приједпра извјещтај п реализацији 
средстава бучета Града Приједпра 
дпдијељених удружеоима и фпндацијама 
за ту гпдину. 

Извјещтај се ппднпси у првпм кварталу 
наредне гпдине за претхпдну гпдину. 
 

Члан 25. 
Ступаоем на снагу пве пдлуке, престаје да 
важи  Пдлука п критеријима, нашину и 
ппступку расппдјеле средстава удружеоима 
и фпндацијама, брпј 01-022-31/06 пд 
30.03.2006. гпдине („Службени гласник 
ппщтине Приједпр“, брпј: 3/06) 
 

Члан 26. 
Пдлука ступа на снагу данпм пбјављиваоа у 
„Службенпм гласнику Града Приједпра“. 

 

Брпј: 01-022-27/14                  ПРЕДСЈЕДНИК  
     Приједпр                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.03.2014.гпд.      Сеад Јакуппвић,с.р. 
 
 
47. 
На пснпву шлана 43. Закпна п уређеоу 

прпстпра и грађеоу  („Службени гласник 
Републике Српске“ брoj: 40/13) и шлана 18. 
Статута Града Приједпра („Службени гласник 
Града Приједпра“ брoj: 2/13 и 6/13 ), Скупщтина 

Града Приједпра на XV сједници пдржанпј дана 
19.03.2014. гпдине, дпнијела је 

 
Р Ј Е Ш Е ОЕ  

п именпваоу Савјета за израду 
Регулаципнпг плана РЖР Љубија – 

„Централна рудищта“  
на теритприји града Приједпра и 

ппщтине Пщтра Лука 
 

I 
Пбразује се Савјет за израду 

Регулаципнпг плана РЖР Љубија – 
„Централна рудищта“ на теритприји града 
Приједпра и ппщтине Пщтра Лука 
  

II 
У Савјет се именују: 
 

1. Хргар Вељкп дипл.инж. арх., 
Предсједник Савјета 

2. Ђерманпвић Милан, дипл.инж.руд., 
шлан 

3. Средић Игпр, дипл.инж.руд., шлан  
4. Марјанпвић Бранкп, дипл.инж.мащ., 

шлан 
5. Јефтић Александар, дипл.инж.сапбр., 

шлан 
6. Дриншић Никп,дипл.инж.ел. 
7. Ивић Дущкп, пдбпрник 
8. Лукић Јпван, пдбпрник 
9. Јакуппвић Сеад, пдбпрник 

 
III 

Задатак Савјета дефинисан је шл.43. став 1. и 
2. Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоу  
(„Службени  гласник“ Републике Српске бр. 
40/13). 

IV 
Пвп Рјещеое ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику Града Приједпра“. 
 
 
Брпј:01-111-73/14               ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједпр                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.03. 2014.гпд.    Сеад Јакуппвић, с.р. 
 
48. 

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 
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гласник града Приједпра“ брпј:  2/13), 
разматрајући  Инфпрмацију п пружаоу 
правне ппмпћи у 2013. гпдини Скупщтина 
Града Приједпра на XV  сједници пдржанпј 
дана 19.03.2014.гпдине, дпнијела је  
  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Инфпрмација п пружаоу 
правне ппмпћи у 2013. гпдини. 

 
2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 

пбјављиваоа  у „Службенпм 
гласнику Града Приједпра“. 
 

Брпј: 01- 022-28/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.03.2014. гпд.    Јакуппвић Сеад, с.р. 
 
49. 

На  пснпву шлана 18. Статута града  
Приједпра  - прешищћен текст ("Службени 
гласник Града Приједпра" , брпј: 2/13) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине Града  
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник Града Приједпра“ брпј: 2/13), 
разматрајући Инфпрмацију п раду 
Правпбранилащтва Републике Српске – 
Сједищте замјеника Приједпр у 2013. 
гпдини, Скупщтина Града Приједпра је на XV 
сједници пдржанпј дана 19.03.2014.гпдине, 
дпнијела:  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Инфпрмација п раду 
Правпбранилащтва Републике 
Српске – Сједищте замјеника 
Приједпр у 2013. гпдини. 

 

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

Брпј: 01- 022-29/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.03.2014. гпд.   Сеад  Јакуппвић, с.р. 
 
50. 

На  пснпву шлана 18. Статута града 
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 
гласник града Приједпра ",брпј: 2/13 ) и 
шлана 145. Ппслпвника Скупщтине града 
Приједпра – прешищћен текст ("Службени 

гласник града Приједпра“ брпј:  2/13), 
разматрајући  Инфпрмацију п раду ЈУ Завпд 
за заппщљаваое Републике Српске - 
Филијала Приједпр у 2013. гпдини 
Скупщтина Града Приједпра на XV  сједници 
пдржанпј дана 19.03.2014.гпдине, дпнијела 
је  

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Инфпрмација п раду ЈУ 
Завпд за заппщљаваое Републике 
Српске- Филијала Приједпр у 2013. 
гпдини. 

 

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

Брпј: 01- 022-30/14                ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.03.2014. гпд.     Сеад Јакуппвић,с.р. 
 

51. 
 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 
Центра јавне безбједнпсти Приједпр у 
2013. гпдини Скупщтина Града 
Приједпра на XV  сједници пдржанпј 
дана 19.03.2014.гпдине, дпнијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Инфпрмацијa п раду Центра 
јавне безбједнпсти Приједпр у 2013. 
гпдини. 

 

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

 
Брпј: 01- 022-31/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
   Приједпр,                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 19.03.2014. гпд.    Сеад Јакуппвић, с.р. 
 
АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА 
10. 

 На пснпву  шлана  72. став 3. Закпна п 
лпкалнпј сампуправи ( „Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 101/04, 42/05, 
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118/05 и 98/13), шлана 14. Закпна п пешатима 
(„Службени гласник Републике  Српске“, 
брпј: 17/92, 63/01 и 49/07) и Уредбе п 
кприщћеоу амблема Републике Српске у 
пешату ( „Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 50/07 и 41/10) и шлана 6. 
Статута Града Приједпр („Службени гласник 
Града Приједпр“, брпј: 2/13 и 6/13),  
Градпнашелник Града Приједпр,  д п н п с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
П ЧУВАОУ, НАЧИНУ УППТРЕБЕ И ВПЂЕОУ 

ЕВИДЕНЦИЈЕ П ПЕЧАТИМА,  
  ЛПГПТИПУ  И МЕМПРАНДУМУ  ГРАДА 

ПРИЈЕДПР 
 
I - ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Пвим правилникпм утврђује се 
шуваое, нашин упптребе и впђеое 
евиденције п  пешатима,   лпгптипу  и 
мемпрандуму  Града Приједпр ( у даљем 
тексту: Град). 
 
I- ЧУВАОЕ, УППТРЕБА, ВПЂЕОЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ 
И УНИШТАВАОЕ ПЕЧАТА 
 

Члан 2. 
 Град има пешате са амблемпм 
Републике Српске, кпји су пкруглпг пблика, 
прешника 35 мм и мале пешате прешника 20 
и 25 мм. 

Брпј, садржинa  и димензије пешата, 
кпји су у упптреби  у Граду, утврђује се  
Рјещеоем Министарства управе  и лпкалне 
сампуправе Републике Српске. 
 Пдјељеоа, службе, пдсјеци и дуги 
прганизаципни дијелпви Градске  управе 
имају пешате  кпји у тексту садрже  назив 
Република Српска, Град Приједпр, 
Градпнашелник, Градска управа  и назив  
прганизаципне јединице. 

Пешати  се упптребљавају  на нашин 
прпписан закпнпм и пвим правилникпм. 
 

Члан 3. 
Град има щтамбиље правпугапнпг 

пблика са ћирилишним и латинишним 
текстпм, шији је пблик и садржина прпписан  
Упутствпм за изврщаваое Закпна п 
пвјераваоу пптписа, рукпписа и преписа. 

Штамбиљи се упптребљавају на 
нашин прпписан актима п канцеларијскпм 
ппслпваоу. 

Члан 4. 
Пешатпм Града са амблемпм  

Републике Српске пптврђује се аутентишнпст  
јавне исправе и другпг акта кпјим пргани  
Града пдлушују или службенп ппщте са 
другим прганима, правним лицима и 
грађанима. 

Члан 5. 
 На свакпм акту пргана Града, кпји се 
птпрема, са лијеве стране пптписа 
пвлащћенпг лица ставља се птисак 
пдгпварајућег пешата, и тп такп да птисак 
пешата не захвати текст назива функције 
пптписника акта. 
 

Члан 6. 
 Ппслије упптребе и  тпкпм раднпг 
времена, пешати се пдмах пдлажу и држе у 
ладици стпла, кпји кпристи  лица задуженп 
за шуваое пешата или  у другпм защтићенпм 
мјесту. 
 Ппслије истека раднпг времена, 
пешати се пдлажу  у ладице стпла или другп 
защтићенп мјестп, кпји се   закљушавају. 
 

Члан 7. 
 Када тп пптребе ппсла налажу, 
пешати, пднпснп щтамбиљи  пргана Града 
мпгу се изнпсити и упптребљавати изван 
зграде Градске управе самп на пснпву 
наредбе Градпнашелника. 
 

Члан 8. 
Пешатима    Пдјељеоа за ппщту 

управу, ппред нашелника Пдјељеоа,  
рукпвпде  и матишари  и други пвлащћени 
службеници, п шему се впди ппсебна 
евиденција у тпм пдјељеоу.   

 
Члан 9. 

Штамбиљи Града упптребљавају се 
самп у унутращоем ппслпваоу  пргана 
Града, на нашин прпписан Уредбпм п 
канцеларијскпм ппслпваоу. 
Пешатима   Града мпгу рукпвати  и 
упптребљавати  их самп пвлащћена 
службена лица, и тп у службене сврхе 
пдређене закпнпм и другим  прпписима, а 
тп су: 
- Градпнашелник, 
- щеф Кабинета Градпнашелника, 
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- Предсједник Скупщтине  Града, 
- секретар Скупщтине Града, 
- нашелници пдјељеоа, 
- щефпви пдсјека, 
-старјещина Теритпријалне ватрпгасне 
јединице 
- матишари, 
- струшни сарадник за  пвјеру  пптписа, 
преписа и рукпписа, 
-струшни сарадник  за радне коижице, 
- струшни сарадник за ппслпве мјесне 
канцеларије и 
- струшни сарадник за бирашке спискпве. 
 

Шеф Пдсјека за цивилну защтиту  
упптребљава и шува пешат   са садржајем 
пвпг пдсјека. 

Члан 10. 
Псим лица наведених у шлан 9. пвпг 

правилника, ни једнп другп лице заппсленп 
у  Градскпј управи  не мпже упптребљавати 
пешате  пргана Града. 

Када су лица из става 1. пвпг шлана 
пдсутна, пешате  пргана Града мпгу 
упптребљавати самп лица кпја су пвлащћена 
да их замјеоују за вријеме оихпве 
пдсутнпсти. 

Члан 11. 
 Штамбиље Градске управе мпгу 
упптребљавати самп службеници кпји су пп 
ппису ппслпва расппређени на пдређена 
радна мјеста на кпјима се упптребљавају 
щтамбиљи. 

Члан 12. 
 Пдсјек за ппщте ппслпве впди 
ппсебну евиденцију п свим пешатима кпји су 
у упптреби у Граду. 
 Евиденција из  претхпднпг става 
впди се у виду ппсебне коиге, на ппсебнпм 
пбрасцу кпји је саставни дип пвпг 
правилника. 

Члан 13. 
Акп пешат или щтамбиљ Града 

нестане, лица  задужена за оихпвп  шуваое 
дужна су п тпме пдмах пбавијестити 
Градпнашелника, кап и да му дпставе писани 
извјещтај кпји ће садржавати детаљне 
инфпрмације п тпме какп је дпщлп дп 
нестанка пешата, пднпснп щтамбиља. 

У слушају из претхпднпг става 
Градпнашелник или лице кпје пн пвласти ће, 
накпн разматраоа извјещтаја, предуизети 
активнпсти у складу са закпнпм. 

 

Члан 14. 
 Када  је пешат, пднпснп щтамбиљ 
Града, збпг истрпщенпсти или из других 
разлпга ппстап неупптребљив, кап и услушају 
прпмјене назива или оегпвпг дијела 
садржанпг у пешату, пднпснп щтамбиљу 
Града, лица кпја су пвлащћена за упптебу 
пешата и щтамбиља дужна су п тпме у 
писменпм пблику пдмах пбавијестити 
Градпнашелника. 
 Накпн щтп размптри пбавјещтеое из 
претхпднпг става, Градпнашелник ће 
ппступити у складу са у закпнпм. 
 
II - ИЗГЛЕД И НАЧИН УППТРЕБЕ  ЛПГПТИПА 
ГРАДА ПРИЈЕДПР 

 
Члан 15. 

Града Приједпр  има лпгптип  кпји у 
себи садржи грб  Града Приједпр. 

 
Члан 16. 

Кприщћеое   лпгптипа  је  у складу са  
пдлукпм Скупщтине Града Приједпр п 
нашину упптребе грба Града у лпгптипу 
Града.  

Члан 17. 
Лпгптип Града Приједпр мпже се 

налазити на щтампанпм и прпмптивнпм 
материјалу кпји шини  визеулни идентитет 
Града или на материјалу кпји прпмпвище 
манифестације и дпгађаје, шији је 
ппкрпвитељ Град Приједпр пднпснп 
Градпнашелник. 

 
Члан 18. 

На прпмптивним материјалима  
јавних устанпва,  предузећа, других 
прганизација  и ппјединаца мпже се 
пдпбрити упптреба лпгптипа Града, укпликп 
је  Град Приједпр један пд ппкрпвитеља или 
прганизатпра  манифестације.  

  
Упптребу лпгптипа у сврхе из 

претхпднпг става пдпбрава Градпнашелник. 
 

III-  УППТРЕБА МЕМПРАНДУМА   
       ГРАДПНАЧЕЛНИКА, СКУПШТИНЕ ГРАДА И    
       ПРГАНИЗАЦИПНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ  
       УПРАВЕ 

Члан 19. 
Мемпрандум  представља   ппдлпгу 

за израду службених дпкумената на папиру  
фпрмата А4, кпји   садржи  лпгптип са  
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текстпм  у кпјем је исписан назив и сједищте  
пргана  Града, са адреспм, кпнтакт 
телефпнпм, брпјем факса, називпм wеб 
странице и  емаил адреспм. 
 

Члан 20. 
Мемпрандум Градпнашелника  и 

Скупщтине Града  у средини садржи лпгптип 
Града, шији је пднпс висине и щирине у 
размјери 1: 0,8 ( 100мм x 80 мм), а са лијеве 
и десне стране  је исписан текаст 
ћирилишним и латинишним писмпм, кпји је 
истпвјетан тексту утиснутпм на пешату тих 
пргана. 

У гпроем деснпм углу мемпрандума 
налази се лпгп  кпјим се   пптврђује да Град 
ппслује пп захтјеву  стандарда  ISO 9001:2008  
прешника 11 мм, шија упптреба је пдпбрена 
пд стране  цертификацијске куће кпја је  
пптврдила стандард. 

Свака прганизаципна јединица 
Градске управе има свпј мемпрандум, кпји 
је   идентишни мемпрандуму  из става 1. пвпг 
шлана, с тим щтп је    у тексту дпдат и назив 
те прганизаципне јединице. 

Текст  са називпм прганизаципне 
јединице  и лпгптип су  ппдвушени линијпм 
исппд кпје  су  исписани адреса, брпјеви 
кпнтакт телефпна, брпј факса, пзнака wеб 
странице и  емаил адреса. 
 

Члан 21. 
Функципнери,  рукпвпдипци 

прганизаципних јединица и други 
службеници Градске управе, кпји кпристе 
мемпрандум пргана Града и других 
прганизаципних дијелпва, мпгу у  фус нпти 
елктрпнске  ппщте кпристити лпгптип Града. 
Фус нпта садржи лпгптип Града, име и 
презиме ппщиљапца  електрпнске ппщте, 
назив пргана/ прганизаципне јединице,  
сједищте, адресу и брпј телефпна. 

 

Члан 22. 
Кабинет Градпнашелника  стара се п 

упптреби лпгптипа и мемпрандума. 
 
IV-ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 
 

 Саставни дип пвпг правилника је  
Евиденција п пешатима, са птискпм свих 
пешата, кпји се кпристе у Граду, кап и  
Евиденција п щтамбиљима  са птискпм 
щтамбиља и  називима радних мјеста на 

кпјима се кпристе, кпја се  шува  у Пдјељеоу 
за ппщту управу. 

Члан 23. 
 Ступаоем на снагу пвпг правилника 
престаје да важи Правилник  п шуваоу, 
упптреби, впђеоу евиденције и унищтаваоу 
пешата Ппщтине Приједпр, брпј: 02-052-4/12 
пд 14.12 .2012. гпдине. 
 

Члан 24. 
 Пвај правилник ступа на снагу псмпг 
дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм 
гласнику Града Приједпр“. 
  
Брпј: 02-052- 1 /14           Градпнашелник  
     Приједпр 
Датум, 27. 2.2014.гпд.     Маркп Павић, с.р. 
 
11. 

На пснпву шланпва 43. 126 а. и 126 б. 
Закпна п лпкалнпј сампуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", брпј: 101/04, 
42/05,118/05 и 98/13), а у вези шланпм 6. 
Статута Града Приједпр  („Службени гласник 
Града Приједпр“, брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник  Града Приједпр, дп н п с и   
 

П Р А В И Л Н И К 
П СТРУЧНПМ ПСППСПБЉАВАОУ И 

УСАВРШАВАОУ ЗАППСЛЕНИХ 
У ГРАДСКПЈ УПРАВИ ПРИЈЕДПР 

 
I - ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Пвим правилникпм уређују се 
пблици и нашини струшнпг псппспбљаваоа и 
усаврщаваоа заппслених и струшнпг 
псппспбљаваоа приправника у Градскпј 
управи  Града Приједпр  (у даљем тексту: 
Градска управа). 
 

Члан 2. 
 Ппд струшним псппспбљаваоем и 
усаврщаваоем заппслених ппдразумијева 
се прганизпванп и сталнп стицаое нпвих 
знаоа  и и усаврщаваое струшних знаоа 
заппслених. 

Члан 3. 
 У Градскпј  управи сви заппслени, у 
циљу ппдизаоа вјещтина и знаоа за струшнп 
изврщеое ппвјерених ппслпва,  имају правп 
и дужнпст на трајнп струшнп псппспбљаваое 
и усаврщаваое крпз све дпступне видпве 
псппспбљаваоа и усаврщаваоа: курсеви, 
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семинари, студијска путпваоа и другп (у 
даљем тексту: пбуке), у складу са пптребама 
Градске управе.  
 

Члан 4. 
 Када пптребе прпцеса рада 
захтијевају, усљед прпмјене унутращое 
прганизације,  прпмјене прпписа са нпвим 
рјещеоима или увпђеоа нпвпг нашина рада 
или кприщћеоа нпвих средстава рада, 
Градска управа  је дужна пмпгућити 
заппсленпм/им пдгпварајуће струшнп 
псппспбљаваое и усаврщаваое. 
 

Члан 5. 
 Средства за планиране видпве 
струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа 
заппслених пбезбеђују се у бучету  Града. 
Изузетнп пд претхпднпг става, средства за 
припрему и пдржаваое прпграма пбуке пп 
пснпву увпђеоа нпвих закпнских рјещеоа 
пбезбијеђују се у бучету Републике Српске. 
 

II – ПБЛИЦИ И НАЧИНИ СТРУЧНПГ  
      ПСППСПБЉАВАОА   И  УСАВРШАВАОА  
       ЗАППСЛЕНИХ 
 

Члан 6. 
 Пблици и нашини струшнпг 
псппспбљаваоа и усаврщаваоа заппслених 
у Градскпј управи, утврђују се зависнп пд 
врсте и садржаја стешених знаоа у пквиру 
степена щкплске спреме кпју заппслени 
ппсједује, ппслпва и задатака кпје пбавља 
кап и пд ппсебних пптреба и интереса 
прганизаципних јединица Градске управе. 

 

Члан 7. 
 Пблици струшнпг псппспбљаваоа и 
усаврщаваоа заппслених у  Градскпј управи 
су: 

1. индивидуалнп праћеое и прпушаваое 
прпписа, струшних публикација и других 
материјала из дјелпкруга рада и 
надлежнпсти јединица лпкалне 
сампуправе и државних пргана, кап и 
примјена нпвих метпда и савремених 
средстава рада, 

2. щкплпваое ради преквалификације,  
дпквалификације или стицаоа 
специјалистишких знаоа за пптребе 
Градске управе, 

3. курсеви и пбуке, 
4. семинари и струшна савјетпваоа, 

студијска путпваоа, 

5. струшни састанци, кпнсултације и 
тематске расправе п ппјединим струшним 
питаоима, 

6. други пблици струшнпг пбразпваоа и 
прпфесипналнпг усаврщаваоа, у складу 
са пптребама Градске управе. 

 

Члан 8. 
 Струшнп псппспбљаваое и 
усаврщаваое пбезбеђује се ушещћем 
заппслених у разним пблицима струшнпг 
псппспбљаваоа и усаврщаваоа кпје  
прганизују пвлащћене прганизације у земљи 
или инпстранству. 
 Ппједине пблике струшнпг 
псппспбљаваоа и усаврщаваоа, када је тп 
извпдљивп, мпже неппсреднп прганизпвати 
Градска управа, пбезбјеђеоем властитих 
или екстерних квалификпваних предаваша и 
других пптребних услпва за успјещнп 
пдвијаое пбуке.  
 

Члан 9. 
 Градска управа према исказаним 
пптребама, врщи набавку  струшне 
литературе, перипдишних струшних 
публикација, врщи претплату на службена 
гласила, струшне шаспписе и сл.  
 Набавку струшне литературе, 
струшних шаспписа и других публикација 
пдпбрава Градпнашелник на приједлпг 
рукпвпдилаца прганизаципних јединица и 
службеника за ппслпве управљаоа људским 
ресурсима. 
 

III – ПЛАН СТРУЧНПГ ПСППСПБЉАВАОА И  
      УСАВРШАВАОА ЗАППСЛЕНИХ У ГРАДСКПЈ 
       УПРАВИ 
 

Члан 10. 
Службеник за ппслпве управљаоа 

људским ресурсима припрема План 
струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа 
заппслених у Градскпј управи (у даљем 
тексту. План пбуке),кпји се заснива на 
стварним пптребама заппслених, 
израженим крпз прпцес анализе кпји се 
прпвпди сваке гпдине унутар пргана управе. 

Анализу пптреба за пбукпм прпвпди 
службеник за ппслпве управљаоа људским 
ресурсима у сарадои са рукпвпдипцима 
прганизаципних јединица, у перипду  пд 
1.11-1.12. текуће гпдине. 

Кпд израде плана пбуке, у пбзир ће 
бити узети гпдищљи план пбуке за 
заппслене у јединицама лпкалне 
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сампуправе кпји респрнп министарствп 
сашиоава на пснпву исказаних пптреба 
јединица лпкалне сампуправе, а у складу са  
стратегијпм пбуке службеника, функципнера 
и пдбпрника кпју дпнпси Влада.  
 

Службеник за управљаое људским 
ресурсима ће у фази припреме приједлпга 
плана, прикупити дпступне распплпживе 
ппдатке п врстама  пбука кпје се, ппред 
пбука предвиђених планпм из претхпднпг 
става, нуде пд стране академских 
институција, дпмаћих и инпстраних 
прганизација, кап и  приватнпг сектпра. У 
прпцесу дефинисаоа приједлпга плана 
размптриће се ппција мпгућнпсти 
прпвпђеоа интерних пбука у 
ппщтинскпј/градскпј управи кпје се мпгу 
спрпвести властитим капацитетима. 
 

Службеник за ппслпве управљаоа 
људским ресурсима ће на бази 
припремљенпг приједлпга плана пбуке 
заппслених, припремити пквирни прпрашун 
трпщкпва планираних пбука.  
Пдбпрници Скупщтине ппщтине мпгу 
изразити свпје пптребе за пбукпм крпз 
наведени прпцес, те се, пп пптреби, 
укљушити у израду плана. Пдсјек за 
административне ппслпве Скупщтине Града 
се за пптребе пдбпрника Скупщтине, 
укљушује у прпцес израде прпједлпга 
прпграма пбуке. 
 

Члан 11. 
 Гпдищои план пбуке заппслених  у 
градскпј управи  дпнпси Градпнашелник 
накпн дпнпщеоа плана пбуке пд стране 
министарства за ту планску гпдину. 
 

Члан 12. 
План пбуке заппслених у Градскпј управи 
садржи:  
 

 врсту/назив, вријеме  и лпкацију 
пдржаваоа пбуке, 

 садржај/пквирне теме,  

 циљну групу пплазника пбуке,   

 финансијска средства пптребна за 
пбуку, 

 нашин извпђеоа пбуке (нпр. интерни 
тренери, Министарствп управе и 
лпкалне сампуправе  и сл.) и 

 извпђаше пбуке (укпликп су у тпм 
тренутку ппзнати).  

Члан 13. 
 Службеник за ппслпве управљаоа 
људским ресурсима прати реализацију 
Плана пбуке и  Градпнашелнику ппднпси 
гпдищои извјещтај п реализпваним пбукама 
у претхпднпј гпдини најкасније дп 15. 
јануара текуће гпдине. 
  
IV - ПРПЦЕДУРЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ 
 

Члан 14. 
 П упућиваоу заппслених на један пд 
пблика струшнпг псппспбљаваоа или  
усаврщаваоа пдлушује Градпнашелник 
сампсталнп, на приједлпг рукпвпдипца 
прганизаципне јединице Градске управе или 
службеника за ппслпве управљаоа људским 
ресурсима. 
 Приликпм дпнпщеоа пдлуке из 
претхпднпг става, впдиће се рашуна п Плану 
пбуке, пптребама Градске управе, кап и п 
праву заппслених на равнпправнп  
ушествпваое  у прпграмима псппспбљаваоа 
и усаврщаваоа. 

 

Члан 15. 
 Заппслени  кпји је пдлукпм  
Градпнашелника упућен или кпме је 
пдпбренп псппспбљаваое и усаврщаваое 
има правп  на пдуствп са рада уз накнаду и 
правп на дневнице, путне и друге трпщкпве, 
у складу са ппсебним прпписима. 
  

Члан 16. 
 Сваки заппслени, кпји је бип 
пплазник некпг пд видпва псппспбљаваоа и 
усаврщаваоа, дужан је службенику за 
ппслпве управљаоа људским ресурсима и 
рукпвпдипцу свпје прганизаципне јединице 
ппднијети извјещтај п  ушещћу на пдпбренпм 
виду пбуке,   кап  и уппзнати  друге 
заппслене кпји пбављају исте или слишне 
ппслпве са нпвим сазнаоима стешеним 
тпкпм усаврщаваоа. 
 Пплазници пбука из  претхпднпг 
става пвпг шлана дужни су  службенику за 
ппслпве управљаоа људским ресурсима 
дпставити кппију диплпме, сертификата или 
другпг дпкумента, кпји им је урушен накпн 
успјещнп прпведенпг прпцеса 
псппспбљаваоа и усаврщаваоа. 
 

Члан 17. 
Службеник за ппслпве управљаоа 

људским ресурсима впди                                                                                 
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евиденцију/регистар пбука п свим 
прпведеним пблицима псппспбљаваоа и 
усаврщаваоа заппслених Градске управе. 
 Евиденција/регистар пбука садржи: 

- редни брпј, 
- презиме и име заппсленпг, 
- раднп мјестп/функција, 
- врста пбуке (семинар, сајам, 

симппзијум, курс, студијскп 
путпваое и сл.) 

- садржај/тема, 
- вријеме  и мјестп пдржаваоа, 
- прганизатпр и реализатпр 

псппспбљаваоа и усаврщаваоа, 
- пптребна/пбезбјеђена финансијска 

средства (извпр финансираоа)  и 
други ресурси и 

- пппис прилпга. 
 

 Прилпг у регистру пбука шине 
извјещтај заппслених п ушещћу на 
кпнкретнпм виду псппспбљаваоа и 
усаврщаваоа, кап и кппија  диплпме, 
сертификата или другпг дпкумента кпји је 
службенику урушен накпн завщене пбуке. 
 

 Прилпг уз евиденцију/регистар се 
улаже у перспнални дпсије службеника. 
  
V – СТРУЧНП ПСППСПБЉАВАОЕ  
       ПРИПРАВНИКА И ВПЛПНТЕРА 
 

Члан 18. 
            Струшнп псппспбљаваое приправника  
у  Градскпј управи пдвија се на пснпву 
прпграма струшнпг псппспбљаваоа и нашина 
пплагаоа испита, кпји дпнпси 
Градпнашелник. 
 

 Неппсредни рукпвпдилац дужан је 
приправника уппзнати са пбавезама и 
садржајем прпграма,  нашинпм праћеоа 
оегпвпг псппспбљаваоа за вријеме 
приправнишкпг стажа и пплагаоа 
приправнишкпг стажа. 
 

Члан 19. 
Укпликп Градска управа, ради 

стицаоа услпва за пплагаое струшнпг 
испита, планира примити пдређени брпј 
лица на рад без засниваоа раднпг пднпса 
(вплпнтерски рад), дужина вплпнтерскпг 
рада идентишна је трајаоу приправнишкпг 
стажа.  

Садржај струшнпг псппспбљаваоа вплпнтера 
идентишан је садржају струшнпг 
псппспбљаваоа приправника. 
 

VI - ПРИЛПЗИ 
 

Члан 20. 
Саставни дип пвпг правилника је Извјещтај 
пплазника пбуке п присуству пбуци и пцјена 
пбуке. 
 

VII – ЗАВРШНА ПДРЕДБА 
 

Члан 21. 
 Пвај правилник ступа на снагу 
нареднпг дана пд дана пбјављиваоа у 
"Службенпм гласнику Града Приједпр“. 
 
Брпј:02-15-1/14                    Градпнашелник 
       Приједпр 
Датум:26.02.2014.гпд.         Маркп Павић, с.р. 
 

12. 
На пснпву шлана 72. став. 3. Закпна п 

лпкалнпј сампуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", брпј: 101/04, 42/05, 
118/05 и 98/13) и шлана 46. Статута Града 
Приједпр – прешищћен текст ("Службени 
гласник Града Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Града  Приједпр, дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 

 1. Пдпбравају се нпвшана средства у 
укупнпм изнпсу пд 15.000,00 КМ, ИПЦ 
„Кпзарски вјесник“ Приједпр, на име 
реализпваоа текућих пбавеза – репрпграм 
дуга из ранијег перипда. 
 
 2. Средства из ташке 1. пве пдлуке 
исплатити из Бучета града Приједпр, на 
терет ставке 415200 Ушещће у финансираоу 
јавних медија,  на жирп рашун брпј: 562-007-
00002639-92, птвпрен кпд НЛБ 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 Града 
Приједпра". 
 
Брпј: 02-40-520/14                   Градпнашелник 
    Приједпр, 
Датум: 21.03.2014.гпд.         Маркп Павић, с.р. 
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С А Д Р Ж А Ј 

Брпј акта                                                                                                                                Страна 

 
38.  Пдлука п усвајаоу Извјещтај п раду Градпнашелника и Административне 

службе Града у 2013. гпдини 
53. 

39.  Пдлука п п прихватаоу дпнатпрских средстава Еврппске уније из ИПА 
фпндпва за реализацију прпјекта снабдјеваоа впдпм и канализације у  
Граду Приједпру 

 
 

53. 
40.  Пдлука п Прпграму уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта за 2014. 

гпдину 
- Прпграм уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта за 2014. гпдину 

 
54. 
55. 

41.  Пдлука п утврђиваоу пснпвице за израшунаваое висине ренте у 2014. 
гпдини 

63. 

42.  Пдлука п утврђиваоу прпсјешне цијене трпщкпва припремаоа градскпг 
грађевинскпг земљищта за 2014. гпдину 

 
63. 

43.  Пдлука  п утврђиваоу  прпсјешне јединишне цијене радпва ппремаоа 
градскпг грађевинскпг земљищта за 2014. гпдину 

 
64. 

44.  Пдлука п утврђиваоу прпсјешнп пстварене накнаде трпщкпва уређеоа 
градскпг грађевинскпг земљищта за 2014. гпдину 

 
65. 

45.  Пдлуке п пдређиваоу раднпг времена правним лицима и предузетницима 
кпји пбављају тргпвашку, занатску, услужну и дјелатнпст игара на срећу на 
ппдрушју Града Приједпра 

 
65. 

46.  Пдлука п Пдлуке п критеријумима, нашину и ппступку расппдјеле средстава 
удружеоима и фпндацијама 

 
66. 

47.  Рјещеое п именпваоу Савјета за израду Регулаципнпг плана РЖР Љубија – 
„Централна рудищта“ на теритприји Града Приједпра и ппщтине Пщтра Лука  

 
70. 

48.  Закљушак п усвајаоу Инфпрмације п пружаоу правне ппмпћи у 2013. гпдини 70. 

49.  Закљушак п усвајаоу Инфпрмације п раду Правпбранилащтва Републике 
Српске – сједищте замјеника Приједпр у 2013. гпдини 

 
71. 

50.  Закљушак п усвајаоу Инфпрмације п раду ЈУ Завпд за заппщљаваое 
Републике Српске – филијала Приједпр у 2013. гпдини, 

 
71. 

51.  Закљушак п усвајаоу  Инфпрмације п раду Центра јавне безбједнпсти 
Приједпр у 2013. гпдини 

 
71. 

 АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА 71. 

10. Правилникп шуваоу, нашину упптребе и впђеоу евиденције п пешатима,  
лпгптипу  и мемпрандуму  Града Приједпр 

 
72. 

11. Правилник п струшнпм псппспбљаваоу и усаврщаваоу заппслених у 
Градскпј управи Приједпр 

 
74. 

12. Пдлука п пдпбраваоу нпвшаних средстава ИПЦ „Кпзарски вјесник“ Приједпр 77. 

 
 

-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 

 
 
 
 

 
 
 


