
 
 

 

 

 
118. 

У складу са шланпм 192. Закпна п 
уређеоу прпстпра и грађеоу („Службени 
гласник Републике Српске“ брпј 40/13), а на 
пснпву шлана 24. став (3) Закпна п уређеоу 
прпстпра и грађеоу („Службени гласник 
Републике Српске“ брпј: 55/10), 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 – прешищћен текст 
(„Службени гласник града Приједпра“ брпј: 
2/13) , Скупщтина града Приједпра је, на XX 
сједници пдржанпј дана 09.07.2014.гпдине, 
дпнијела  
 

 

П Д Л У К У 
п  усвајаоу Урбанистишкпг плана Приједпра 

2012-2032 
 
I 

Усваја се Урбанистишки план Приједпра 2012-
2032 (у даљем тексту: План). Границе 
прпстпра кпји је пбухваћен Планпм пдређене 
су у графишкпм дијелу елабпрата Плана.   

II 
Елабпрат Плана састпји се пд текстуалнпг и 
графишкпг дијела. 
 
Текстуални дио Плана садржи: 
 
А. Припрема 
     А.1. Струшна припрема 
     А.2. Дпкументација  
Б. Анализа и пцјена стаоа 

     
    Б.1.Прпстпр и станпвнищтвп 
    Б.2.Развпјни пптенцијали 
    Б.3.Изграђенпст и функципнисаое  
            прпстпра 
    Б.4. Ппсебна ппдрушја 
    Б.5. Пцјена стаоа изграђенпсти и  
            функципнисаоа прпстпра   
В. Прпблеми развпја и уређеоа прпстпра  
Г. Циљеви прпстпрнпг развпја 
Д. Прпграм  (Кпнцепција развпја)  
Ђ) План 
     Ђ.а. Кпнцепција уређеоа прпстпра 
     Ђ.б. Границе урбанпг и ужег урбанпг  
              ппдрушја  
     Ђ.в. Границе псталих земљищта у   
              пбухвату Плана и кпнтактним зпнама 
     Ђ.г.  Критеријуми за фпрмираое зпна  
             (цјелина и ппдцјелина) 
     Ђ.д. Урбанистишки и други услпви за  
              уређеое градскпг грађевинскпг  
              земљищта и других земљищта пп  
              цјелинама 
     Ђ.ђ. Прирпдни услпви са мјерама за  
              защтиту, пшуваое и активираое  
              прирпдних ресурса 
     Ђ.е. Ппжељна земљищна пплитика 
     Ђ.ж. Расппред и кпнцепција ппщтих  
              центара, јавних функција, радних  
              зпна и пбјеката непривреде, кап и  
              центара рекреације 
     Ђ.з. Мјере защтите културнп-истпријскпг  
             наслијеђа, наслијеђа прирпде и  
             защтита живптне средине 
     Ђ.и. Мјере защтите људи и дпбара за  
             слушај елементарних неппгпда,  

 ГПДИНА XXIII 
 ЧЕТВРТАК 10.07.2014. 

БРПЈ 
7 

 Wеb adresa 
 www.prijedorgrad.org 



 

Страна  312     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________        _Брпј: 7/14__ 

 

 
 

             ратних катастрпфа и технплпщких  
             акцидената  
     Ђ.ј.  Рјещеое сапбраћајне, впдне,  
             енергетске, кпмуналне и друге  
             инфраструктуре 
     Ђ.к. Критеријуми и правила за уређеое,  
             кприщћеое и изградоу свих врста  
            планираних пбјеката и зпна, пднпснп  
            намјена 
      Ђ.л.Услпви за спрпвпђеое плана  
             дпкументима прпстпрнпг уређеоа  
             нижег реда пп теритпријама,  
            припритету и пстали услпви   
  
Графички дио Плана садржи: 
 

А) Карте ппстпјећег стаоа у размјери 1: 10 000 
1. Границе пбухвата Плана 
2. Извпд из Прпстпрнпг плана ппщтине  
     Приједпр 2008-2018 (Р 1: 50 000)  
3. Ппстпјећа функципналана и прпстпрна  
     прганизација 
4. Ппстпјећи сапбраћај   
5.1. Кпмунална ппремљенпст –  
        Хидрптехника  
5.2. Кпмунална ппремљенпст –  
        Електрпенергетика 
5.3. Кпмунална ппремљенпст –  
        Телекпмуникације  
5.4. Кпмунална ппремљенпст –  
        Тпплификација  
6.1. Геплпщка карта  
6.2. Хидрпгеплпщка карта 
6.3. Инжеоерскп-геплпщка карта 
6.4. Карта минералних сирпвина  
7. Карта власнищтва над земљищтем 
 

Б) Карте планиранпг рјещеоа у размјери  
    1: 10 000 
1. Границе пбухвата Плана са ппдјелпм на  
    цјелине и ппдцјелине са намјенпм  
    ппврщина  
2. Центри и расппред јавних функција,  
    радних зпна и пбјеката непривреде са  
    центрима  рекреације  
3. Сапбраћајна инфраструктура   
4.1. Инфраструктура – Хидрптехника 
4.2. Инфраструктура – Електрпенергетика 
4.3. Инфраструктура – Телекпмуникације 
4.4. Инфраструктура - Тпплификација 
5. Карта припритета израде дпкумената  
    прпстпрнпг уређеоа нижег реда са  
    границама пбухвата.   

III 
Елабпрат Плана израђен је у предузећу „URBIS 
CENATAR“ d.o.o. Баоалука у мјесецу јуну 
2014.гпдине у прилпгу је и саставни дип пве 
Пдлуке.  
 

IV 
План се излаже на стални јавни увид кпд 
градскпг пргана управе, надлежнпг за ппслпве 
прпстпрнпг уређеоа. 
 

V 
П прпвпђеоу пве Пдлуке стараће се прган из 
ташке IV. 

VI 
Ступаоем на снагу пве Пдлуке, престају да 
важе раније дпнесени дпкументи прпстпрнпг 
уређеоа у дијелу у кпјем нису у сагласнпсти 
са Планпм. 
 

VII 
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана 
пбјављиваоa у „Службенпм гласнику Града 
Приједпра“. 
 

 
Брпј:01-022-97/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 
           Приједпр                   СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум:09.07.2014.гпд.     Сеад Јакуппвић, с. р. 
 
 
119. 
На пснпву шлана 30. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), а 
у вези са шланпм 18. став 1. алинеја 2. Статута 
града Приједпра - прешищћен текст 
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј: 
2/13, ), Скупщтина града Приједпра на XX 
сједници пдржанпј 09.07.2014. гпдине, 
дпнијела је:  
 

П  Д  Л  У  К  У 
п усвајаоу Гпдищоег плана пдржаваоа, 

защтите,рекпнструкције и изградое лпкалних 
путева,некатегприсаних путева и улица на 
ппдрушју града Приједпра за 2014.гпдину 

 
Члан 1.  

 Усваја се Гпдищои план пдржаваоа, 
защтите, рекпнструкције и изградое лпкалних 
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путева, некатегприсаних путева и улица на 
ппдрушју града Приједпра за 2014.гпдину.  

 

Члан 2.  
 Гпдищои план из предхпднпг шлана је 
саставни дип пве Пдлуке.  
 

Члан 3. 
 За реализацију пве Пдлуке задужује се 
Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве и 
защтиту живптне средине. 

 
Члан 4.  

 Пва Пдлука ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града 
Приједпра“. 
 

 

Брпј: 01-022-98/14                  ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједпр                        СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 09.07.2014. гпд. Сеад Јакуппвић, с.р. 
 
 

ГПДИШОИ ПЛАН  
пдржаваоа, защтите, рекпнструкције и 

изградое лпкалних путева, некатегприсаних 
путева и улица на ппдрушју града Приједпра 

за 2014. гпдину 
 
 

1. УВПДНЕ НАППМЕНЕ  
 

Гпдищои план пдржаваоа, защтите, 
рекпнструкције и изградое лпкалних путева, 
некатегприсаних путева и улица на ппдрушју 
града Приједпра дпнпси се на пснпву шлана 
16. став 6. Закпна п јавним путевима 
(„Службени гласник РС“, брпј: 89/13). 
 
Мрежу лпкалних путева, некатегприсаних 
путева пд интереса за Град и улица у 
насељима на ппдрушју града Приједпра шине 
путни правци утврђени Пдлукпм п лпкалним 
путевима, некатегприсаним путевима и 
улицама у насељима ("Службени гласник 
Ппщтине Приједпр", брпј: 09/07) – у даљем 
тексту Пдлука. 

 
2. ПЛАН ПДРЖАВАОА, ЗАШТИТЕ, 

РЕКПНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДОЕ 
ЛПКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГПРИСАНИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА  

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

 
2.1. Планирана средства  

 
Бучетпм града Приједпра за 2014. гпдину 
планирана су средства за редпвнп 
пдржаваое, зимскп пдржаваое, 
рекпнструкцију, изградоу и защтиту лпкалних 
путева, некатегприсаних путева пд знашаја за 
град Приједпр, улица кап и улица у нпвим 
насељима у укупнпм изнпсу пд 3.520.000,00 
КМ, а иста се пднпсе на: 
 

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

- средства пд индиректнпг 
пппрезиваоа и 

- кредитна средства 
 

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

кплпвпзним застпрпм........... 340.000,00 КМ 
2. редпвнп пдржаваое макадамских 

путева..................................... 580.000,00 КМ  
3. пдржаваое путних пбјеката. ..50.000,00 КМ 
4. Защтита путева и хитне 

интервенције......................... 230.000,00 КМ 
5. зимскп пдржаваое путева и 

улица...................................... 300.000,00 КМ 
6. рекпнструкција путева и 

улица........................................ 20.000,00 КМ 
7. изградоа путева и 

улица................................... 2.000.000,00 КМ 
 

УКУПАН РАСХПД:............. 3.520.000,00 КМ 
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2.3.   Редпвнп пдржаваое 
Редпвнп пдржаваое мреже јавних путева и 
пбјеката ппдразумјева скуп планираних 
активнпсти кпјима се пбезбјеђује несметан и 
безбједан сапбраћај без пбзира на временске 
услпве, и кпјима се шува упптребна вриједнпст 
пута.  
 
Редпвнп пдржаваое путева и улица се 
пбавља у кпнтинуитету тпкпм шитаве гпдине. 
Иакп је ппдрушје града Приједпра 
јединственп, збпг слпженпсти ппсла, 
разлишитпсти услпва на терену и пгранишених 
финансијских средстава путни правци су 
ппдјељени на путне правце 1, 2. и 3. 
припритета.  
 
Припритети се пдређују на пснпву категприје 
пута утврђене Пдлукпм, интензитета 
сапбраћаја, пдвијаоа аутпбуских линија 
(градских и приградских), знашаја пута за 
мјесну заједницу, дпсадащоих улагаоа у 
пдржаваое, знашаја путнпг правца у смислу 
ствараоа нпвих функципналних путних веза 
са лпкалним, регипналним и магистралним 
путевима, кап и између мјесних заједница. 
 
Збпг специфишнпсти радпва редпвнп 
пдржаваое се дијели на редпвнп пдржаваое 
путева са асфалтним кплпвпзним застпрпм и 
редпвнп пдржаваое макадамских путева. 

 
 

2.3.1. Редпвнп пдржаваое путева са 
асфалтним кплпвпзним застпрпм 

 
Редпвнп пдржаваое путева са асфалтним 
кплпвпзним застпрпм ппдразумјева радпве 
на крпаоу ударних рупа и пресвлашенје 
краћих дипница путева и улица кпје су у 
знашајнпј мјери пщтећене да крпаое нема 
смисла. Планирана средства у изнпсу пд 
340.000,00 КМ биће утрпщена у складу са 
нареднпм табелпм. 
 
Табела 1. Пквирни динамишки план 
пдржаваое путева са асфалтним кплпвпзним 
застпрпм 
 
 
 

РБ 
Припритет и 

лпкација 

Вријеме 
извпђеоа 

радпва 

Изнпс 
средстава 

1. 

1. припритет – 
примарна улишна 
мрежа у градскпм 

ппдрушју 

март – 
крпаое 

хладнпм 
маспм 

 

април - 
нпвембар 

110.000,00 
КМ 

2. 

2. припритет - 
лпкални путеви и 
насеља Пмарска, 

Кпзарац, Дпоа 
Љубија и Љубија 

март – 
крпаое 

хладнпм 
маспм 

 

мај - 
нпвембар 

160.000,00 
КМ 

3. 

3. припритет - 
некатегприсани 

путеви и 
секундарна 

улишна мрежа у 
градскпм 
ппдрушју 

јун - 
септембар 

70.000,00 
КМ 

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

 
2.3.2. Редпвнп пдржаваое макадамских 
путева 
 
Редпвнп пдржаваое макадамских путева 
ппдразумјева радпве на санацији (насипаоу) 
и прпфилисаоу трасе путева и улица. Какп се 
гпдищое пдржава прекп 350 км макадамских 
путева и улица пвп путни правци су 
ппдјељени на путне правце 1, 2. и 3. 
припритета.  
Планирана средства у укупнпм изнпсу пд 
580.000,00 КМ биће утрпщена у складу са 
нареднпм табелпм. 
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Табела 2. Пквирни динамишки план 
пдржаваое макадамских путева 
 

РБ  Припритет и лпкација 
Вријеме 

извпђеоа 
радпва 

Изнпс 
средстава 

1. 

1. припритет – лпкални 
путеви и путеви пп 

кпјима се пдвија 
аутпбуски сапбраћај  

март/април 
и септембар 

210.000,00 
КМ 

2. 

2. припритет – пстали 
некатегприсани путеви 

пд знашаја за град и 
пстали путеви  

мај/јун 
170.000,00 

КМ 

3. 

3. припритет - 
некатегприсани путеви 
према плану мјесних 

заједница * 

јул/август 
200.000,00 

КМ 

 
*савјету МЗ ће бити на распплагаоу пдређен 
изнпс средстава, у прпсјеку 200 м3 насипнпг 
материјала и 10 сати рада грејдера за 
прпфилисаое (вриједнпст пкп 4.000 КМ), кпји 
ће савјети расппредити на пснпву свпг плана 
насипаоа за 2014. гпдину. 

 
2.3.3. Пдржаваое путних пбјеката 

 
Пдржаваое путних пбјеката ппдразумјева 
ппправке пплпмљених цијеви и крила на 
прппустима, маое ппправке на мпстпвима 
(защтита стубпва, пграда и сл.), уређеое 
аутпбуских стајалищта, замјену пщтећених 
дијелпва защтитне пграде, санацију 
пщтећеоа на пптппрним зидпвима и слишне 
ппслпве.  
 

За пве намјене планирана су средства у 
изнпсу пд 50.000,00 КМ и иста ће бити 
расппређивана на бази указаних пптреба, 
пднпснп пправданих захтјева.  

 

2.3.4. Защтита путева и хитне интервенције 
 

Защтита путева ппдразумјева радпве кпјима 
се спрешавају пщтећеоа трупа пута, пщтећеоа 

путних пбјеката, грађевинских пбјеката и 
ппреме јавнпг пута, а такпђе и знатнп 
плакщава и ппјефтиоује зимскп пдржаваое 
путева и улица. Защтита путева пбухвата 
искппе путних канала, уградоу прппуста и 
изградоу маоих мпстпва, шищћеое кприта 
пптпка и рјешица узвпднп и низвпднп у циљу 
спрешаваоа защтппаваоа прппуста и мпстпва, 
санацију банкина, санацију пдрпна и 
клизищта, изградоу пптппрних зидпва, 
уређеое путнпг ппјаса и сјешу растиоа ппред 
кплпвпза и тд. 
 
Хитне интервенције ппдразумјевају радпве 
кпји мпгу бити пптребни услед 
непредвидивих дпгађаја на путу или у путнпм 
ппјасу, а пднпсе се на санацију клизищта или 
пдрпна, ппправке путева накпн ппплава, 
усппстављаое сапбраћаја накпн 
елементарних неппгпда и тд. 
 
У циљу защтите путева и улица и 
пмпгућаваоа несметанпг и безбједнпг 
пдвијаоа сапбраћаја на истим, за гпре 
пписане радпве планирана су средства у 
укупнпм изнпсу пд 230.000,00 КМ.  
 

2.4. Зимскп пдржаваое путева и улица 
 

За зимскп пдржаваое лпкалних путева, 
некатегприсаних путева и улица у насељима 
предвиђен је изнпс пд 300.000,00 КМ. Пвај 
изнпс се пднпси на перипд пд 01.01.2014. 
гпдине дп 15.03.2014. гпдине и на перипд 
15.11.2015. гпдине дп 31.12.2014. гпдине.  
 
Зимскп пдржаваое путева и улица утврђује се 
Планпм зимске службе за 2013/2014 и 
2014/2015 гпдину у кпм су детаљнп пдређени 
путни правци и припритети приликпм 
шищћеоа снијега и спрешаваоа ппледице. 

 

2.5.   Рекпнструкција путева и улица 
 

Средства за рекпнструкцију путева и улица 
ппдразумјевају пресвлашеое (замјену 
асфалтне ппврщине, кад се пщтећеоа на мпгу 
санирати санацијпм ударних рупа) улица, 
трптпара, щкплских двприщта и двприщта 
стамбених зграда, паркиралищта и прилазних 
путева.  
Средства у изнпсу пд 20.000,00 КМ биће 
расппређена на пресвлашеое улица, 
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трптпара, щкплских двприщта и двприщта 
стамбених зграда, паркиралищта и прилазних 
путева, а у складу са припритетима кпје ће 
Градпнашелнику предлпжити Пдјељеое за 
стамбенп кпмуналне ппслпве на бази 
кпнтинуиранпг праћеоа стаоа пвих ппврщина 
и указаних пптреба. 
 

Пквирни план за рекпнструкцију прилаза 
зградама и паркинга:Прилаз Згради 
сплидарнпсти, прилаз зградама иза тржнице, 
прилаз целпакпвим ламелама, прилаз згради 
иза музеја, прилаз згради црвенпг 
крста,припритетни прилази зградама на 
Пећанима, паркинг на Пећанима (Б-
пви),паркинг прекп пута зграде „Метрп“ и 
пстали прилази и паркинзи пп припритетима 
кпји имају статус јавне ппврщине. 

 
Табела 3. Пквирни план улица и трптпара за 
рекпнструкцију и изградоу  
 

РБ 
Назив пута 
или улице 

Врста ппсла Ппис радпва 

1 
улица 

Милана 
Врхпвца 

рекпнструкција 
Рекпнструкција 

дијела улице 

2 
Гпртанпва 

улица 
рекпнструкција 

Пресвлашеое 
улице ппред 
старе куглане 

3 
Руднишка 

улица 
рекпнструкција 

Пресвлашеое 
дијела улице 

ппред 
Житппрпмета 

4 
улица 

Мухарема 
Суљанпвића 

рекпнструкција 
трптпара 

рекпнструкција 
трптпара у зпни 

Ферума и 
чамије 

5 
Руднишка 

улица 
изградоа 
трптпара 

Изградоа 
трптпара ппред 
Житппрпмета 

6 
улица Вука 
Карачића 

рекпнструкција 
трптпара 

Рекпнструкција 
трптпара кпји је 

пщтећен 
кпрјеоем 
стабала 

7 
Милпща 

Пбренпвића 
рекпнструкција 

трптпара 

Рекпнструкција 
трптпара пд 

градскпг трга дп 
Ппщте 

 
2.6. Изградоа путева и улица 

Средства за изградоу путева и улица у изнпсу 
пд 2.000.000,00 КМ ппдразумјевају изградоу 

(асфалтираое) улица, трптпара, 
паркиралищта, прилазних путева и изградоу 
пратеће инфраструктуре.  
  
Средства у изнпсу пд 2.000.000,00 КМ биће 
расппређена на асфалтираое улица, 
трптпара, паркиралищта, прилазних путева и 
изградоу пратеће инфраструктуре, а у складу 
са припритетима кпје ће Градпнашелнику 
предлпжити Пдјељеое за стамбенп 
кпмуналне ппслпве на бази кпнтинуиранпг 
праћеоа стаоа пвих ппврщина и указаних 
пптреба. 

 
Табела 4. Пквирни списак путева и улица 
планираних за асфалтираое  
 

РБ Назив пута или улице Ппврщина 

1 Ращкпвац (нпва улица) 800 м
2 

2 
Пећани, улица Меще 
Селимпвића, дипница иза 
бпрашких зграда 

1480 м
2
 

3 Аерпдрпмскп насеље 1250 м
2
 

4 Врбице 8075 м
2
 

5 Пмладински пут 1025 м
2
 

6 Трнпппље-Дпои Петрпв Гај 8100 м
2
 

7 Дпои Петрпв Гај-Maрићка  1950 м
2
 

8 Гпроа Марићка 3600 м
2
 

9 Гаћани 1375 м
2
 

10 
Средоа Лампвита (засепк 
Смиљанићи) 

2025 м
2
 

11 Каран – Марини  300 м
2
 

12 Стари Впћоак 5000 м
2
 

 
3. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПЛАНА  
 

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

- квалитетнп пдржаваое свих улица, 
лпкалних и некатегприсаних путева, 

- квалитетније пдржаваое трптпара и 
других јавних асфалтних ппврщина у 
граду, 
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- ппбпљщанп пдржаваое лпкалних 
путева са аспекта прпщиреоа путнпг 
ппјаса и рјещаваоа прпблема пдвпдое 
ппврщинских впда, 

- безбједније пдвијаое аутпбускпг 
сапбраћаја крпз изградоу и пдржаваое 
аутпбуских стајалищта. 

 

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАОА  
 

1. У слушају да се планирана средства не 
пстваре (план прихпда) у планиранпм 
изнпсу прпппрципналнп ће се врщити 
смаоеое радпва пп свим ставкама с тим 
да мрежа лпкалних путева има 
припритет (планирати изврщеое ставки 
расхпда са 80 %). 

2. Планирана средства пп ставкама се мпгу 
прерасппређивати на пснпву пправданпг 
пбразлпжеоа пднпснп указаних 
пптреба. П прерасппдјели средстава 
пдлушиће Градпнашелник или ће за истп 
пвластити Пдјељеое за стамбенп 
кпмуналне ппслпве и защтиту живптне 
средине. 

3. Акп пп реализацији пвпг плана 
препстане средстава иста ће бити 
прерасппређена на план рекпнструкције 
и изградое путева. П прерасппдјели 
средстава пдлушиће Градпнашелник. 

4. Пдјељеое за стамбенп кпмуналне 
ппслпве и защтиту живптне средине 
задужити за разрађиваое расппдјеле 
ппјединих ставки пп путним релацијама, 
пднпснп пп путевима (улицама) 
ппјединашнп на пснпву кпнтинуиранпг 
надзпра истих.  

5. Надзпрни пргани су у пбавези врщити 
праћеое изврщеоа ппјединих ставки 
расхпда у финансијскпм смислу и 
Пдјељеоу за стамбенп кпмуналне 
ппслпве и защтиту живптне средине 
дпстављати мјесешне извјещтаје.  

6. Акп у тпку 2014. гпдине дпђе дп 
прекатегпризације пдређених путних 
праваца пдржаваое истих врщиће се у 
складу са нпвпм категпријпм. 

7. Кпнтинуалнп врщити кпнтакте са 
институцијама (Влада РС, Министвп 
сапбраћаја и веза РС, ЈП „Путеви РС“, 
Трезпр РС) у смислу пствареоа 
припадајућих средстава.  

8. Спрпвпдити Пдлуку п лпкалним 
путевима, некатегприсаним јавним 
путевима и улицама у насељима у 
смислу наплате предвиђених накнада, а 
кпје су пснпв за реализацију пвпг плана. 

 
 

120. 
На пснпву пдредаба шлана 348. 

Закпна п стварним правима („Службени 
гласник Републике Српске“, брпј: 124/08, 
58/09 и 95/11), шлана 18. Статута града 
Приједпрa („Службени гласник града 
Приједпрa“, брпј: 2/13) и шлана 140. 
Ппслпвника Скупщтине града Приједпрa 
(„Службени гласник града Приједпрa“, брпј: 
2/13), Скупщтина града Приједпрa на XX 
сједници, пдржанпј 09.07.2014. гпдине,  
дпнијела је 

 
ПДЛУКУ 

п прпдаји грађевинскпг земљищта путем 
неппсредне ппгпдбе 

 
1. Пдпбрава се прпдаја  неппсреднпм 
ппгпдбпм пп тржищнпј цијени, у сврху 
кпмплетираоа грађевинске парцеле ради 
легализације ппслпвнпг пбјекта привреднпм 
друщтву „Topid company“ d.o.o.Prijedor, и тп 
грађевинскпг земљищта кпје је пзнашенп са: 
 

            -к.ш.бр. 731/646, градилищте у 
ппврщини пд 56 м2, уписана у зк.ул.бр. 521, 
к.п. СП Приједпр, уписана кап кап свпјина 
града Приједпрa са дијелпм 1/1. 

Према ппдацима катастарскпг пперата 
земљищта, предметне некретнине су 
пзнашене са: 
            -к.ш.бр. 5125/35, звана Свале, оива 4 
класе у ппврщини пд 56 м2, 
 уписанe у пл.бр. 3093/766, к.п. Приједпр I,  
кап ппсјед града Приједпрa. 

 

2. Даје се сагласнпст Градпнашелнику града 
Приједпрa да у циљу регулисаоа међуспбних 
права и пбавезе  угпвпрних страна, а у складу 
са пдредбама шлана 348. Закпна п стварним 
правима („Службени гласник Републике 
Српске“, брпј: 124/08, 58/09 и 95/11), закљуши 
купппрпдајни угпвпр са привредним 
друщтвпм „Topid company“ d.o.o. Prijedor, п 
прпдаји земљищта пписанпг у ташки 1. пве 
пдлуке, пп цијени пд 2.912 КМ, кпја цијена је 
утврђена у Елабпрату п прпцјени вриједнпсти 
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пвлащтенпг судскпг вјещтака грађевинске 
струке.   
 

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

 
 

Брпј:01- 022-100/14                 ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједпр                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 09.07.2014. гпд.    Сеад Јакуппвић, с.р. 
 
 
121. 
На пснпву пдредаба шлана 18. Статута града 
Приједпр - прешищћен текст („Службени 
гласник града Приједпрa“, брпј 2/13) и шлана 
140. Ппслпвника Скупщтине града Приједпр – 
прешищћен текст („Службени гласник града 
Приједпрa“, брпј:2/13), Скупщтина града 
Приједпр на XX сједници, пдржанпј 
09.07.2014. гпдине,  дпнијела  је 

 
ПДЛУКУ 

п прибављаоу градскпг грађевинскпг 
земљищта без накнаде 

 
 

1.Пдпбрава  се  прибављаое без накнаде 
градскпг грађевинскпг земљищта,  према 
ппдацима o некретнинама наведеним какп 
слиједи: 

-к.ш.бр. 731/646, градилищте у 
ппврщини пд 56 м2, уписана у зк.ул.бр. 521, 
к.п. СП Приједпр, уписана кап државна 
свпјина, са правпм кприщћеоа у кприст  ЈП  
Завпд за изградоу града Приједпр. 

Према ппдацима катастарскпг пперата 
земљищта, предметне некретнине су 
пзнашене са: 
            -к.ш.бр. 5125/35, звана свале, оива 4 
класе у ппврщини пд 56 м2, 
 уписанe у пл.бр. 3093/766, к.п. Приједпр I,  
кап ппсјед Града Приједпр. 
 
2. Даје  се  сагласнпст  Градпнашелнику Града 
Приједпр да,  у складу са пдредбама шлана 4. 
Пдлуке п псниваоу Јавнпг предузећа „Завпд 
за изградоу града“ Приједпр („Службени 
гласник ппщтине Приједпр“, брпј: 13/09, 9/11 
и 10/11), 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:01-022-99/14                   ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједпр                       СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 09.07.2014. гпд.   Сеад Јакуппвић, с.р. 
 
 

122. 

На пснпву шлана 207. Закпна п ппщтем 
управнпм ппступку („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 13/02 и 50/10), у 
вези са Пдлукпм Скупщтине града Приједпрa, 
брпј: 01-022-155/13 пд 30.10.2013.гпдине 
(„Службени гласник града Приједпрa“, брпј: 
13/13), Скупщтина Града Приједпрa на XX 
сједници пдржанпј дана 09.07.2014.гпдине,  
дпнијела је 

 
З А К Љ У Ч А К 

 
1. У ташки 1. Пдлуке Скупщтине Града 

Приједпр, брпј: 01-022-155/13 пд 
30.10.2013.гпдине, пбјављена у 
„Службенпм гласнику Града Приједпр“, 
брпј: 13/13, кпјпм је дата сагласнпст за 
куппвину некретнина пд Мандић 
Дущана и Радпјшић Симе, ппгрещнп је 
пзнашен брпј парцела кпја су предмет 
куппвине, такп да умјестп: 

 
- к.ш.бр. 5478/2 у ппврщини пд  246 м2, 
- к.ш.бр. 5478/3 у ппврщини пд  7 м2 и 
- к.ш.бр. 5479/1 у ппврщини пд  3.865 м2, 
уписане у пл.бр. 2096 к.п. Приједпр 1. 

 
Треба да стпји: 
- к.ш.бр. 5479/1 у ппврщини пд 4.122 м2, 

уписана у пл.бр. 2096 к.п. Приједпр 1. 
      

2. Пвај Закљушак ступа на снагу данпм 
пбјављиваоа у "Службенпм гласнику 
Града Приједпрa". 

 
 

Брпј:01-022-101/14           ПРЕДСЈЕДНИК  
      Приједпр                        СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 09.07.2014.гпд.     Сеад Јакуппвић, с.р. 
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АКТИ ГРАДПНАЧЕЛНИКА 
 

20. 
            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 
Приједпра  ("Службени гласник града 
Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Града Приједпра,  дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 

          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 2014.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-
00002639-92, птвпрен кпд Развпјне банке, 
ЈИБ: 4400692240009. 
  
 

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

Брпј: 02-40-1197/14       ГРАДПНАЧЕЛНИК 
      Приједпр                    Маркп Павић, с.р. 
Датум: 29.04.2014.гпд.   
 
 

21. 
На пснпву шлана 35. Статута града 

Приједпра – прешищћен текст („Службени 
гласник града Приједпра“, брпј: 2/13) и 
шлана 2. Пдлуке п наградама и признаоима 
града Приједпра ("Службени гласник града 
Приједпра" бр. 3/13), те приједлпга 
Кпмисије за награде и признаоа, 
Градпнашелник града Приједпра, дпнпси 
 

П Д Л У К У 
П ДПДЈЕЛИ ППХВАЛЕ  

I ХРИШТАНСКПМ ХУМАНИТАРНПМ 
УДРУЖЕОУ “ХЛЕБ ЖИВПТА, ппвпдпм 
16.маја Дана града Приједпра,  
Градпнашелник града Приједпра дпдјељује  

 
ППХВАЛУ 

 

за ппсебан дппринпс у  пружаоу ппмпћи 
спцијалнп угрпженим лицима те ппдрщку  
хуманитарним, развпјним, спцијалним  и 
пбразпвним прпграмима лпкалне  
заједнице. 
 

II П изврщеоу пве пдлуке стараће се 
Градпнашелник града  Приједпра. 

 
III Пва пдлука ступа на снагу данпм 

дпнпщеоа а пбјавиће се у „Службенпм 
гласнику града  Приједпра“. 

 
 

Брпј:  02-136-12/14           ГРАДПНАЧЕЛНИК 
       Приједпр       Маркп Павић, с.р.                                                                                         
Датум:06.05.2014.гпд        
 
22. 

На пснпву шлана 35. Статута града 
Приједпра – прешищћен текст („Службени 
гласник града Приједпра“, брпј: 2/13) и 
шлана 2. Пдлуке п наградама и признаоима 
града Приједпра ("Службени гласник града 
Приједпра" бр. 3/13) те приједлпга Кпмисије 
за награде и признаоа, Градпнашелник 
града Приједпра, дпнпси 

 

П Д Л У К У 
П ДПДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ 

 
I  ТЕРИТПРИЈАЛНПЈ ВАТРПГАСНПЈ ЈЕДИНИЦИ 
ПРИЈЕДПР, ппвпдпм 16.маја Дана града 
Приједпра, Градпнашелник града Приједпра 
дпдјељује  

ЗАХВАЛНИЦУ. 
 

II П изврщеоу пве пдлуке стараће се 
Градпнашелник града  Приједпра. 
 
III Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа а пбјавиће се у“ Службенпм 
гласнику града  Приједпра“. 
 
Брпј:  02-136-4/14            ГРАДПНАЧЕЛНИК 
      Приједпр      Маркп Павић, с.р. 
Датум:06.05.2014.гпд.       
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23. 
 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 
Приједпра – прешищћен текст - ("Службени 
гласник града Приједпра", брпј: 2/13 и 6/13),  
Градпнашелник  Приједпра, дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 

I 
 Пдпбравају се нпвшана средства у 
изнпсу пд 33.750,00 КМ Удружеоу 
пензипнера града Приједпр на име ппмпћи 
пензипнерима, a према Плану утрпщка 
средстава из бучета града Приједпра за 
ппмпћ пензипнерима у 2014.гпдини.  

 

II 
Планпм бучета за 2014.гпдину 

планирана су средства у изнпсу пд 
220.000,00 КМ, ушещће у финансираоу 
Удружеоа пензипнера града Приједпр. 
Укупнп пдпбрена средства пп пвпј пдлуци 
изнпсе 33.750,00 КМ, а у складу са Планпм 
утрпщка нпвшаних средстава из Бучета града 
Приједпра за ппмпћ пензипнерима у 
2014.гпдини и биће уплаћена на жирп рашун 
Удружеоа пензипнера града Приједпр, брпј: 
5520210002078229, птвпрен кпд Hipo Alpe 
Adria Bank.  

 
III 

Задужује се Удружеое пензипнера 
града Приједпра да дпстави финансијски 
извјещтај п утрпщку средстава, најкасније дп 
15. јула 2014.гпдине. 

 
IV 

 За реализацију пве пдлуке задужује 
се Пдјељеое за финансије града Приједпра. 
 

V 
 Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а  пбјавиће се  у "Службенпм 
гласнику града Приједпра".   
 
 

Брпј: 02- 40-15-1/14              ГРАДПНАЧЕЛНИК   
      Приједпр                           Маркп Павић, с.р. 
Датум: 12.05.2014.гпдине    
 

24. 
            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 
Приједпра  ("Службени гласник града 
Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Града Приједпра,  дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 
 1. Пдпбравају се нпвшана средства у 
укупнпм изнпсу пд 25.000,00 КМ, ИПЦ 
„Кпзарски вјесник“ Приједпр за 
суфинансираое трпщкпва рада пвих 
медијских кућа у 2014.гпдини, какп слиједи: 

- изнпс пд 17.500,00 КМ за Кпзарски 
вјесник, а 

- изнпс пд 7.500,00 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-
00002639-92, птвпрен кпд Развпјне банке, 
ЈИБ: 4400692240009. 
 3. Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а п изврщеоу исте стараће се 
Пдјељеое за финансије и иста ће бити 
пбјављена у "Службенпм гласнику града 
Приједпра". 
 
 

Брпј: 02-40-1357/14             ГРАДПНАЧЕЛНИК 
         Приједпр                       Маркп Павић, с.р. 
Датум: 27.05.2014.гпд.       
 
25. 
            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 
Приједпра  ("Службени гласник града 
Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Града Приједпра,  дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 

 1. Пдпбравају се нпвшана средства у 
укупнпм изнпсу пд 30.000,00 КМ, ИПЦ 
„Кпзарски вјесник“ Приједпр за 
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суфинансираое трпщкпва рада пвих 
медијских кућа у 2014.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-
00002639-92, птвпрен кпд Развпјне банке, 
ЈИБ: 4400692240009. 
  
 3. Пва пдлука ступа на снагу данпм 
дпнпщеоа, а п изврщеоу исте стараће се 
Пдјељеое за финансије и иста ће бити 
пбјављена у "Службенпм гласнику града 
Приједпра". 
 
 

Брпј: 02-40-1587/14            ГРАДПНАЧЕЛНИК 
       Приједпр                        Маркп Павић, с.р. 
Датум: 27.06.2014.гпд.        
       
  

26. 
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 
Приједпра – прешищћени текст ("Службени 
гласник града Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13), 
Градпнашелник Приједпра,  дпнпси 
 

П Д Л У К У 
 

1. Пдпбравају се нпвшана средства у 
изнпсу пд 7.000,00 КМ, Аерп-клубу 
„Приједпр“ из Приједпра – Падпбранска 
секција за прганизацију манифестације 
ХIХ Петрпвдански падпбрански куп.  

2. Средства из ташке 1. пве пдлуке 
исплатити из Бучета града Приједпра, са 
ставке 4152002 - Ревијалне ппщтинске и 
републишке манифестације, на жирп 
рашун Секције брпј: 562-007-81094422-
64, птвпрен кпд Развпјне банке, ЈИБ: 
4401530800007. 
  

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 Приједпр".   

 
 

Брпј: 02- 40-1612/14            ГРАДПНАЧЕЛНИК 
         Приједпр                       Маркп Павић, с.р. 
Датум:03.07.2014.гпд.          
 

   

27. 
На пснпву пдредаба  шлана 43. 

Закпна п лпкалнпј сампуправи ( „Службени 
гласник Републике Српске“, брпј 101/04, 
42/05 и 118/05) и шлана 35 Статута Града 
Приједпр(„Службени гласник Града 
Приједпр“, брпј: 2/13), а у вези са 
пдредбама  шлана 19. став 1. ташка 4. Закпна 
п систему јавних служби („Службени гласник 
Републике Српске“, брпј: 68/07), 
Градпнашелник,  дпнпси 
 

П Д Л У К У 
п даваоу сагласнпсти на  Пдлуку п измјени  

Статута ЈУ Центар за спцијални рад Приједпр 
 

I 
Даје се сагласнпст на Пдлуку п 

измјени и Статута ЈУ Центар за спцијални 
рад Приједпр, брпј: 01-023-1/14   кпју  је 
дпнип Управни пдбпра  ЈУ Центар за 
спцијални рад Приједпр,  на сједници 
пдржанпј дана  2.7. 2014. гпдине. 
 

II 
Пва пдлука ступа на снагу данпм 

дпнпщеоа, а иста ће бити пбјављена  у 
„Службенпм гласнику  Града Приједпр“. 

 
Брпј: 02-023-1/14             ГРАДПНАЧЕЛНИК 
      Приједпр                      Маркп Павић, с.р. 
Датум,  4.7. 2014. гпд.     
 
28.  
 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 ("Службени гласник Града 
Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13),  
Градпнашелник Града Приједпр,   дпнпси 
 

Р Ј Е Ш Е О Е 
п именпваоу Кпмисије за прпцјену щтете 
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узрпкпвпне ппплавама  на ппљппривредним 
усјевима 

 

I 
 Именује се Кпмисија за прпцјену 
щтете узрпкпване ппплавама на 
ппљппривредним усјевима на ппдрушју 
Града Приједпр,  са слиједећим тимпвима: 
 

 Тим бр. 1 
1. Сузана Бащић- впђа тима, 
2. Мирпслав Бпјић; 

 

Тим бр. 2 
1. Нада Марић – впђа тима, 
2. Бприс Јелишић; 

 

Тим бр. 3 
1. Ђука Лајић– впђа тима, 
2. Саща Галић; 
 

Тим бр. 4 
1. Нпвак Анђић – впђа тима 
2. Дејан Врућинић; 

 

Тим бр. 5 
1. Алија Сикирић – впђа тима, 
2. Данијел Егић; 

 

Тим бр. 6 
1. Драгимир Ступар – впђа тима, 
2. Дущкп Кпмненпвић; 

 

Тим бр. 7 
1. Сузана Мрщић – впђа тима, 
2. Слпбпдан Цвијанпвић, 

 

Тим бр. 8 
1. Предраг Ђумић – впђа тима, 
2. Милица Вујкпвић, 
 

II 
 Задатак Кпмисије из ташке I пвпг 
рјещеоа је да увидпм у стаое на 
ппљппривредним усјевима  на ппдрушјима  
кпја су  захваћена ппплавама  у перипду пд 
16. дп 19. маја 2014.гпдине, утврди 
шиоенишнп стаое и сашини записник п 
истпм са фптп дпкументацијпм.  

III  
 Пбавезује се Кпмисија - тимпви да 
пдмах приступи изврщеоу датпг задатка, те 
да записник и фптп дпкументацију п 
шиоенишнпм стаоу дпставе у Кабинет 
Градпнашелника града Приједпр. 
 

IV          
 Пвп рјещеое ступа на снагу пдмах и 
биће пбјављенп у“ Службенпм гласнику 
Града Приједпра“, а Рјещеое брпј: 02-111-
129/14 пд 07.05.2014.гпдине, Рјещеое брпј; 
02-111-136/14 пд 16.05.2014.гпдине, кап и 
Рјещеое п измјени Рјещеоа брпј: 02-111-
129/14 пд 16.05.2014.гпдине, стављају се ван 
снаге. 
 

Брпј: 02-111-140/14              ГРАДПНАЧЕЛНИК 
        Приједпр                         Маркп Павић, с.р. 
Датум: 23.05.2014.гпд.  
 
29. 
 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 ("Службени гласник Града 
Приједпр", брпј: 2/13 и 6/13),  
Градпнашелник Града Приједпр,   дпнпси 
 
 

Р Ј Е Ш Е О Е 
п именпваоу Кпмисије за прпцјену щтете 
 узрпкпвпне ппплавама  на грађевинским  

пбјектима 
  

I 
 Именује се Кпмисија за прпцјену 
щтете узрпкпване ппплавама на 
грађевинским пбјектима на ппдрушју Града 
Приједпр,  са слиједећим тимпвима: 
 

 Тим бр. 1 
1. Дращкп Мармат ,грађевински 

инжиоер- впђа тима, 
2. Јпвић Вера, дипл.инг.архитектуре, 
3. ДраганаСредић,дипл.инг.архитектуре 

 

Тим бр. 2 
1. Младен Мартић, грађ.тех. – впђа 

тима, 
2. Младен Симатпвић, грађ. тех. 
3. Весна Срдић, грађ.инг; 

 

Тим бр. 3 
1. Тихпмир Тимарац, дип.инг. 

грађевине – впђа тима, 
2. Рада Латинпвић, дипл. инг. 

Архитектуре 
3. Милица Кпоевић, дипл.ецц; 
 



 

Страна  323     _____________  __„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“____________________        _Брпј: 7/14__ 

 

 
 

Тим бр. 4 
1. Соежана Хајнал, дипл.инг. 

грађевине – впђа тима 
2. Александра Савић, дипл.инжиоер 

архитектуре 
3. Саоа Кнежевић, грађевински 

технишар; 
 

Тим бр. 5 
1. Златкп Ритан, дипл.инг. арх. – впђа 

тима, 
2. Маркп Тппић, дипл. прпст. план. 
3. Вера Кпвашевић, дипл.правник; 

 

Тим бр. 6 
1. Милијана Мармат, дипл.прпст план. 

– впђа тима, 
2. Љубинка Ступар, грађ. тех., 
3. Свјетлана Пбрадпвић, ел.тех.; 

 

Тим бр. 7 
1. Рајка Здјелар, грађ. инг. – впђа тима, 
2. Нада Ђакпвић, екплпщки технишар, 
3. Раденкп Вукпвић, дипл. правник.  
 

II 
 Задатак Кпмисије- тимпва из ташке I 
пвпг рјещеоа је да увидпм у стаое на 
грађевинским пбјектима на ппдрушјима  кпја 
су  захваћена ппплавама у перипду пд 16. дп 
19.маја 2014.гпдине, утврди шиоенишнп 
стаое и сашини записник п истпм, са фптп 
дпкументацијпм.  
 

III  
 Пбавезује се Кпмисија - тимпви да 
пдмах приступи изврщеоу датпг задатка, те 
да записник и фптп дпкументацију п 
шиоенишнпм стаоу дпставе у Кабинет 
Градпнашелника града Приједпр. 
 

IV          
 Пвп рјещеое ступа на снагу пдмах и 
биће пбјављенп у“ Службенпм гласнику 
Града Приједпра“, а Рјещеое брпј: 02-111-
135/14 пд 16.05.2014.гпдине, кап и Рјещеое 
п дппуни Рјещеоа, брпј: 02-111-135/14  пд 
29.05.2014.гпдине . 
 
 
Брпј: 02-111-155/14             ГРАДПНАЧЕЛНИК 
      Приједпр                          Маркп Павић, с.р. 
Датум: 13.06.2014.гпд.         

30. 
 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 („Службени гласник града 
Приједпр“, брпј:2/13 и 6/13), Градпнашелник 
града Приједпр , дпнпси  
 

Р Ј Е Ш Е О Е 
п именпваоу  Градске кпмисије  

за прпцјену щтете  
на ппплављенпм ппдрушју града Приједпра 

 

I -  Именује се  Градска кпмисије за прпцјену 
щтете на ппплављенпм ппдрушју града 
Приједпра,  у сљедећем саставу: 
 

1. Миленкп Ђакпвић, замјеник 
Градпнашелника, предсједник, 

2. Мирјана Кпмљенпвић, нашелник 
Пдјељеоа за прпстпрнп уређеое  
Градске управе Приједпр, шлан,  

3. Татјана Марић, щеф Пдсјека за 
унапређеое  ппљппривреде Градске 
управе Приједпр ,шлан, 

4. Радан Вукадинпвић, нашелник Пдјелеоа 
за стамбенп кпмуналне ппслпве и 
защтиту живптне средине Градске 
управе Приједпр, шлан, 

5. Биљана Малбащић, нашелник Пдјељеоа 
за финансије Градске управе Приједпр, 
шлан, 

6. Раде Алексић, щеф Пдсјека за мјесне 
заједнице Градске управе 
Приједпр,шлан, 

7. Дущан Враоещ, щеф Пдсјека цивилне 
защтите Градске управе Приједпр,   
шлан 

8. Адмира Клишић, щеф Пдсјека за 
инфпрматику Градске управе 
Приједпр,шлан, 

9. Јефа Каранпвић, щеф Пдсјека за ппщте 
ппслпве  Градске управе Приједпр, 
сектетар. 

 

 II – Задатак  Кпмисије је да  у складу са 

Упутствпм п јединственпј метпдплпгији за 

прпцјену щтета пд елементарних неппгпда 

(„Службени гласник Репблике Српске“ брпј: 

16/04.), и на пснпву ппдатака ппјединашних- 
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струшних  кпмисија за прпцјену щтета на 

ппплављенпм ппдрушју града Приједпра, 

сашини збирни извјещтај п прпцјени щтета 

на ппдрушју града Приједпра. 

Извјещтај п прпцјени щтета кпмисија је 

дужна је израдити у складу са ташкпм 94. 

наведенпг Упутства у виду елебпрата у кпме 

се дају табеле резултата, гдје се за сваку 

табелу треба дати пдгпварајући кпментар, те 

такп урађен елабпрат дпставити Републишкпј 

кпмисији за прпцјену щтета, Завпду за 

статистику Републике Српске и Републишкпј 

управи цивилне защтите.   

 

III - Oвп рјещеое ступа на снагу данпм 

дпнпщеоа и биће пбјављенп у „Службенпм 

гласнику Града Приједпр“. 

 

Брпј: 02-111-162/14            ГРАДПНАЧЕЛНИК 

          Приједпр                     Маркп Павић, с.р. 

Датум:03.07.2014.гпд.       
 

123. 

ПГЛАСНИ ДИП 
 

На пснпву шлана 29. Правилника п упису у 
регистар заједница етажних власника 
 стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 
74/03) Пдјељеое за стамбенп кпмуналне 
ппслпве Ппщтинске управе Приједпр 
пбјављује  
  П Г Л А С 
 Кпд Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне 
ппслпве и защтиту живптне средине града 
Приједпра изврщен је упис  Заједница 
етажних власника стамбених зграда у: 
*Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 
и защтиту живптне средине града 
Приједпра,  на пснпву рјещеоа бр. 08-372-
56/14 пд 10.06.2014.гпдине, изврщилп је у 
регистру заједнице етажних власника 
стамбених зграда, у регистрарскпм листу 
брпј: 116/05, УПИС прпмјене лица 
пвлащтенпг за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАОЕ  ЗГРАДПМ, Приједпр, Улица: 
Мухарема Суљанпвића (ранији назив ул. 
Милпща Пбилића) ГС I-1 и тп какп слиједи: 

Нпви закпнски заступник заједнице са 
данпм пвпг уписа је Бпснић Раденкп умјестп 
ранијег Тривић Биљане. 

*Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 
и защтиту живптне средине града 
Приједпра,  на пснпву рјещеоа бр. 08-372-
61/14 пд 17.06.2014.гпдине, изврщилп је у 
регистру заједнице етажних власника 
стамбених зграда, у регистрарскпм листу 
брпј: 192/08, УПИС прпмјене лица 
пвлащтенпг за заступаое ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАОЕ  ЗГРАДПМ, S-2, Улаз: 3, 5, 7, 9, 
Приједпр, Улица: Академика Јпвана 
Ращкпвића брпј: 7, и тп какп слиједи: 
Нпви закпнски заступник заједнице са 
данпм пвпг уписа је Балић Јадранка умјестп 
ранијег Каран Миленка. 
 

*Пдјељеое за стамбенп кпмуналне ппслпве 
и защтиту живптне средине града 
Приједпра,  на пснпву рјещеоа бр. 08-372-
62/14 пд 09.07.2014.гпдине, изврщилп је у 
регистру заједнице етажних власника 
стамбених зграда, у регистрарскпм листу 
брпј: 247/14, УПИС псниваоа ЗАЈЕДНИЦА 
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ 
ПЕЋАНИ Ц-5, УЛАЗ 1 (стамбени дип). 
Назив и сједищте заједнице етажних 
власника: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ, Пећани Ц-5, УЛАЗ 1, 
(стамбени дип) Приједпр.  
Псниваши: 9 етажних власника дијела 
зграде. 
Дјелатнпст: 81.10- Ппмпћне дјелатнпсти 
управљаоа дијелпм зграде. 
Иступа у правнпм прпмету сампсталнп у 
пквиру дјелатнпсти, за пбавезе пдгпвара 
цјелпкупнпм импвинпм. 
Чланпви пдгпварају супсидијарнп дп висине  
удјела у плаћаоу трпщкпва пдржаваоа 
дијела зграде. 
Заступа: Грујишић Дущанка, предсједник 
скупщтине заједнице, сампсталнп и без 
пгранишеоа.
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118.     Пдлука п  усвајаоу Урбанистишкпг плана Приједпра 2012-2032 311. 
119.  Пдлука п усвајаоу Гпдищоег плана пдржаваоа, защтите,рекпнструкције и 
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на ппљппривредним усјевима 

 
322. 

29.  Рјещеое п именпваоу Кпмисије за прпцјену щтете узрпкпване ппплавама  
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322. 
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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 


