
 
 
 
 
 
 

                                    

           
ГОДИНА XVIII 
УТОРАК: 31.03.2009. 

БРОЈ 

4 
Web adresa 
www.opstinaprijedor.org. 

20 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ( „ Службени гласник Републике 
Српске „бр. 101/04, 42/05 и 118/05  ), члана 
18. Статута општине Приједор ( „ Службени 
гласник Општине Приједор „ бр. 5/05 и 9/07 ), 
а у складу са  Законом о грађевинском 
земљишту Републике Српске( „ Службени 
гласник Републике Српске „ бр. 112/06 ) те 
члана 52. Одлуке о грађевинском земљишту 
(„ Службени гласник Општине Приједор „ бр. 
11/07 ), Скупштина општине Приједор, на V 
сједници одржаној 30.03.2009. године, 
донијела је: 
                                                                                                                         

О Д Л У К У 
о  Програму уређења грађевинског 

земљишта за 2009. годину 
 

Члан 1. 
 
 Доноси се Програм уређења  
грађевинског земљишта за подручје oпштине 

Приједор за 2009. годину ( у даљем тексту: 
Програм ) 

Члан 2. 
Саставни дио ове Одлуке је Програм о 
уређењу грађевинског земљишта за 
2009.годину. 
 

Члан 3. 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
Административна служба Општине 
Приједор, Одјељење за просторно уређење и 
Одјељење за стамбено комуналне послове . 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по 
објављивању у Службеног гласнику Општине 
Приједор. 
 
Број: 01-022-16/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА  
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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21 
П Р О Г Р А М  

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2009. ГОДИНУ  
 Увод 
 
 Програм уређења грађевинског земљишта доноси се у складу са Законом о уређењу 
простора- пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",бр.84/02), Закон о 
грађевинском земљишту Републике Српске ( „ Службени гласник Републике Српске „бр. 112/06 ) и 
Одлуком о грађевинском земљишту („ Службени гласник Општине Приједор „ бр. 11/07 ). 
 Годишњи Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно градско 
грађевинско земљиште које на дан доношења тог Програма има статус градског грађевинског 
земљишта, као за остало грађевинско земљиште, а у складу са дугорочним и средњорочним 
програмом изградње и уређења простора у складу са планском документацијом. 
 
Уређење грађевинског земљишта обухвата радове на: 
 

1. Припремању земљишта за грађење 
2. Опремању земљишта инфраструктурним објектима, уређајима и инсталацијама за 

индивидуално и за заједничко кориштење. 
 

 Радови припремања земљишта за грађење објеката обухватају: 
- израда геодетски подлога, 
- геотехничка и друга испитивања земљишта ради утврђивања чињеница и околности 

релевантних за грађење, 
- израду одговарајућих планских докумената, 
- рјешавање имовинско – правних односа у вези са земљиштем, објектима, усјевима, 

засадима и сл., 
- израду техничке документације за објекте, уређаје и инсталације из става 1., 
- физичко уклањање објеката са површине земљишта или испод ње, усјева, засада и сл., 
- оперативну координацију послова уређивања земљишта, 
- друге потребне радове, осим оних који спадају у категорију опремања земљишта. 

 
 Радови опремања земљишта обухватају изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација: 
- изградња саобраћајне инфраструктуре, 
- изградња енергетске инфраструктуре,  
- изградња електроенергетске инфраструктуре,  
- изградња поштанске и ТТ инфраструктуре,  
- изградња комуналне инфраструктуре одређене Законом,  
- оперативну координацију . 

 
        Законом о грађевинском земљишту ( „Службени гласник РС“ бр:112/06), који је ступио на 
снагу 01.12.2006.године, утврђени су механизми и инструмени финансирања уређења грађевинског 
земљишта . 
Финансирање уређења грађевинског земљишта по цитираном Закону обезбјеђује се из: 
а) средстава буџета општина и градова , 
б) средстава закупнине за земљиште у државној својини, 
в) цијена комуналних услуга на бази програма, 
г) накнаде инвеститора за уређивање (и уступање) земљишта на бази програма , 
д) накнаде инвеститора за прикључак на мрежу и објекат инфраструктуре на бази програма , 
ђ) накнаде за привремено коришћење земљишта и привремени прикључак на бази програма, 
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е) накнаде за коришћење земљишта и комуналних добара на бази програма, 
ж) комуналних такси на бази програма, 
з) средстава бесправних градитеља чији се објекти уклапају у просторне и урбане планове,а 
изграђени су до ступања на снагу новог Закона о грађевинском земљишту, 
и) из пореза на увећану (капиталну) вриједност, 
ј) из пореза на имовину , 
к) из пореза на промет некретнина, 
л) из пореза на насљеђе и поклон, 
љ) из кредита домаћих и страних банака ,посебно хипотекарних кредита  
м) из средстава буџета Републике,самодоприноса и других средстава. 
              
              Буџетом општине Приједор за 2009. год. ( „ Службени гласник Општине Приједор „ 
бр. 11/08) ,  планирана су средства за Програм урећења грађевинског земљишта за 2009. год. 
 у износу од 2.000.000,00 КМ . 
 
               Предвићена средства у Буџету општине Приједор за уређење грађевинског земљишта ће 
се остварити по основу накнада за градско грађевинско земљиште и то из :  

- накнаде за продато неизграђено грађевинско земљиште у државној својини јавним 
надметањем или непосредном погодбом 

- накнаде за уређење грађевинског земљишта 
- накнаде за природне погодности ( једнократна рента) 
- накнаде за трајно коришћење градског грађевинског земљишта ( трајна рента), након 

успостављања евиденције и провођења одлуке за исту . 
              Средства која се остварују из горе наведених накнада ( прве три ставке) користе се за 
трошкове уређења земљишта и трошкове израде  просторно –планске документације у складу са 
важећим законима. 
              Програм уређења грађевинског земљишта за 2009. год. обухвата : 
 

1. Радове чија се реализација финансира из Буџета Општине Приједор и то, 
1.1. Израда просторно планске и техничке документације у 2009. години. 
1.2. Припремање  земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација- рјешавање имовинско-правних односа 
1.3. Изградња и реконструкција инфраструктурних објеката и градских саобраћајница у 

2009. години.  
 

2. Радове чија се реализација финансира уз учешће средстава из Буџета Републике Српске и 
осталих средстава и то, 

2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница,  
2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре, 

  2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 
 
            Начин вођења, распоређивање и усмјеравање средстава накнаде вршиће се у складу са 
Одлуком о грађевинском земљишту и у складу са  усвојеним Програмом уређење грађевинског 
земљишта за 2009. годину . 
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1. РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ЧИЈА СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

Р.бр. ОПИС износ КМ 
Израда просторно планске и техничке документације у 2009. години 2009. 
1.1.1. Просторни план општине Приједор 

- плаћен дио средстава у  2007. и 2008. години  
- усвајање планског документа у 2009. години 
-  преостало за плаћање   

30.000,00 

1.1.2. Урбанистички план Приједора 
- почетак 2009.година- дио планираних средстава 

100.000,00 

1.1.3 
 

Студија саобраћаја за град Приједор  
- плаћен дио средстава по фазама у 2008. години 
- усвајање документа у 2009. години 
-  преостало за плаћање   

39.116,60 

1.1.4.  Регулационог плана подручја Матарушко поље, Матарушко 
поље II и  насеља  "Тукови"  
- планирано 5 секција , започето у 2007. год. 
- завршена , усвојена и плаћена секција 1 
- остале секције 2,3,4 и 5 у изради –плаћано по фазама 
- усвајање планског документа у 2009. години 
-  преостало за плаћање   

19.138,80 

1.1.5. Регулациони план Урије-југ 
- израђен нацрт и геодетски радови 
- плаћен дио износа по фазама у 2007.и 2008. Години 
- усвајање планског документа у 2009. години 
-  преостало за плаћање   

17.304,30 

1.1.6. Измјена и допуна Регулационог плана центра насеља Омарска  
- израђен нацрт и геодетски радови 
- плаћен дио износа по фазама у 2007.и 2008. Години 
- усвајање планског документа у 2009. години 
-  преостало за плаћање   

19.976,11 

1.1.7. Регулациони план за нове пословне зоне у Приједору 
- Секција 1 и  2 

- почетак 2009.години-  планирана средстава 

130.000,00 

1.1.8. Регулационог плана  дијела насеља Доња Пухарска 
- почетак 2009.година- дио планираних средстава 

15.000,00 

1.1.9. Регулациони план дијела насеља Гомјеница 
- Секција 1 и  2 

- почетак 2009.година- дио планираних средстава 

15.000,00 

1.1.10. Израда Урбанистичко техничких услова и стручних анализа за 
потребе општине Приједор 
 

39.464,19 

   

1.1. 

УКУПНО 1.1. 
 

425.000,00 
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Р.бр. ОПИС износ КМ 
Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката , уређаја и 
инсталација-рјешавање имовинско- правних односа  

2009. 

 
1.2.1. 

 
Ускочка улица у дужини од цца 150м- продужетак до 
средњошколског центра 
 Фаза припремања грађевинског земљишта-дио инвестиције  
- геодетске подлоге 
- формирање грађевинских парцела 
- рјешавање имовинско правних односа        
- главни изведбени пројекат 
- прибављање одобрења за грађење 

30.000,00

 
1.2.2. 

 
Продужетак Улице  Вoжда Карађорђа  до Ул.Меше 
Селимовића на Пећанима и изградња новог  колектора  
у дужини од 220 м 
Фаза припремања грађевинског земљишта- дио инвестиције  
- рјешавање имовинско-правних односа 

25.000,00

 
1.2.3. 

 
Улица 202 - изнад Кератерма и Циглане 
Фаза припремања грађевинског земљишта- дио инвестиције  
- геодетске подлоге 
- формирање грађевинских парцела 
- рјешавање имовинско-правних односа 
- главни изведбени пројекат 
- прибављање одобрења за грађење 

110.000,00

 
1.2.4. 

 
Надвожњак на Пећанима 
Фаза припремања грађевинског земљишта - дио 
инвестиције 
- геодетске подлоге 
- формирање грађевинске парцеле 
- рјешавање имовинско-правних односа 
- пројектна документација 
- прибављање одобрења за грађење 

250.000,00

 
1.2.5. 

 
Откупљивање грађевинског земљишта и уношење у 
резервни фонд земљишта за потребе проширења града и 
изградње  објеката и инфраструктуре- остало 
- геодетске подлоге 
- формирање грађевинских парцела 
- рјешавање имовинско-правних односа 

  

100.000,00

 
1.2. 

УКУПНО 1.2. 
 

515.000,00
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Р.бр. ОПИС Износ КМ 
Изградања и реконструкција инфраструктурних објеката и градских 
саобраћајница у 2009. години 
 

2009. 

 
1.3.1. 

 
Реконструкција дијела Ускочке улице у дужини од цца 150м- 
проддужетак до средњошколског центра 
- изградња дионице -дио инвестиције 
 
 
 
 

 
 
 

150.000,00 

 
1.3.2. 
 

 
Изградња продужетака Улице  Вожда Карађорђа до Ул.Меше 
Селимовића на Пећанима и изградња новог  колектора 
у дужини од 220 м 
- изградња саобраћајнице и колектора-дио инвестиције 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

160.000,00 

1.3. 

УКУПНО 1.3. 
 

310.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2009. 
1.1. Израда просторно планске и техничке документације        425.000,00 

1.2. Припремање  земљишта за изградњу инфраструктурних објеката,  
уређаја и инсталација 

515.000,00

1.3. Изградања и реконструкција инфраструктурних објеката и градских 
саобраћајница 

310.000,00

  
 УКУПНО 1 : 
 

1.250.000,00
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2.  РАДОВИ ЧИЈА БИ СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРАЛА УЗ УЧЕШЋЕ  СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА 

- ДИО СРЕДСТАВА КОЈИ ИЗДВАЈА Општина Приједор 
 
Р.бр. ОПИС износ КМ 

Изградња и реконструкција градских саобраћајница 2009. 
 
2.1.1. 

 
Реконструкција дијела улице Краља Петра I Ослободиоца са 
раскрсницама код „Југобанке“ и „Сатка“ (дио инвестиције) 
  I  фаза – реконструкција раскрснице код „Сатка“ и дијела 
Улице Краља Петра I Ослободиоца испод подвожњака; 
 II фаза – реконструкција раскрснице код „Југобанке“ 
III фаза – реконструкција подвожњака у насељу „Центар“ и 
„Урије“ у Улици Краља  Петра I Ослободиоца 
-  фаза припремања грађевинског земљишта  
     (дио инвестиције за I и II фазу): 
- рјешавање имовинско-правних односа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200.000,00
 
2.1.2. 

 
Изградња заобилазнице од улице Саве Ковачевића до 
магистралног пута М-4 у дужини од цца 1.600 м 
- фаза припремања грађевинског земљишта:  
   (дио инвестиције) 
- рјешавање имовинско-правних односа  
   (дио инвестиције ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

300.000,00

2.1. 

 
УКУПНО 2.1. 
 

 
500.000,00

 
 
 
Р.бр. ОПИС износ КМ 

Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 2009. 
2.2.1. Изградња канализације у избјегличким насељима 

(„Врбице“, „Тополик“ и „Јањића пумпа“) 
Фаза припремања грађевинског земљишта  
    (дио инвестиције): 
       - рјешавање имовинско-правних односа 
       - прибављање одобрења за грађење 
       - грађење 

 
 
 
 
 

150.000,00

2.2. 

 
УКУПНО 2.2. 
 

 
150.000,00
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Р.бр. ОПИС износ КМ 

Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 2009. 
 
2.3.1. 

 
Изградња заштитног зида уз лијеву обалу Сане, 
асфалтирање шеталишта уз обалу 
Фаза припремања грађевинског земљишта  
    (дио инвестиције): 
       - прибављање одобрења за грађење 
       - грађење 
 

 
 
 
 
 
 

100.000,00

2.3. 

 
УКУПНО 2.3. 
 

 
100.000,00

 
 
  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2009. 
2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница       500.000,00 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 
 

150.000,00

2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 
 

100.000,00

  
 УКУПНО 2. : 
 

750.000,00

 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2008. 
1. РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ЧИЈА СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 
1.250.000,00 

2. РАДОВИ ЧИЈА БИ СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРАЛА УЗ УЧЕШЋЕ  

СРЕДСТАВА       БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ – 

 ДИО СРЕДСТАВА КОЈИ ИЗДВАЈА ОПШТИНА ПРИЈЕДОР 

 
 

750.000,00

  
СВЕ УКУПНО 1. и 2. 
 

2.000.000,00
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На основу члана  21. ,те чланова 23.-26. 
Закона о грађевинском земљишту Републике 
Српске ( „Службени гласник Републике 
Српске, број 112/06 ), члана 52. став 3. 
Одлуке о грађевинском земљишту ( 
„Службени гласник општине Приједор“, број 
11/07 ) и члана 18. Статута општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“, број 
5/05 и 9/07 ) Скупштина општине Приједор, 
на V сједници одржаној 30.03.2009. године 
донијела је  

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 
ОБРАЧУН НАКНАДЕ УРЕЂЕЊА 

ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
У 2009.ГОДИНИ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена за 
обрачун накнаде уређења градског 
грађевинског земљишта и то: 
 
- за уже градско подручје : 
- I зона базна цијена износи    90,00 КМ/ м2  

корисне површине објекта, 
- II  зоне базна цијена износи  70,00 КМ/ м2 
корисне површине објекта,  
- за шире градско подручје  III, IV, V и VI  
зоне базна цијена износи 40,00 КМ/м2 
корисне површине објекта    
  

Члан 2. 
Базна цијена утврђена у члану 1. ове Одлуке 
утврђује се на почетку сваке године на 
основу трошкова из претходне године, а 
валоризује се сваке године на почетку другог 
полугодишта у складу са индексом раста 
цијена трошкова изградње комуналне 
инфраструктуре у првом полугодишту текуће 
године. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:  01-022-17/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА  
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
  

23 
На основу члана 27. Закона о грађевинском 
земљишту ( « Службени гласник Републике 
Српске «, број:  112/06 ), члана 59. став 2. 
Одлуке о грађевинском земљишту општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 11/07 ) и члана 18. Статута 
општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор" , број 5/05 и 9/07), 
Скупштина општине Приједор на V сједници 
одржаној дана 30.03.2009. године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ  ВИСИНЕ 
ЈЕДНОКРАТНЕ  РЕНТЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна 
грађевинска цијена корисне стамбене 
површине на подручју општине Приједор у 
2008. години, која служи као основица за 
израчунавање висине једнократне  ренте код  
изградње, доградње и надзиђивања објеката, 
као и изградње помоћних објеката. 
 

Члан 2. 
Утврђује се да просјечна коначна 
грађевинска цијена 1 м2 корисне стамбене 
површине на подручју општине Приједор 
износи 800, 00 КМ. 

Члан 3. 
Цијене из члана 2. ове Одлуке валоризоваће 
се у току године свака три мјесеца на основу 
индекса раста цијена грађевинских радова у 
високоградњи и нискоградњи, по сумарној 
методологији и подацима које обезбјеђује 
Завод за статистику. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 

 
Број:01-022-18/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.гПрим. др. Азра Пашалић,с.р. 
  * * * 
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На основу члана 50. Закона о уређењу 
простора - Пречишћени текст („ Службени 
гласник  Републике Српске“, број 84/02) и 
члана 18. Статута општине Приједор, 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 
9/07), Скупштина општине Приједор, на V 
сједници одржаној дана 30.03.2009. године, 
донијела је 
                                                                                          

О Д Л У К У 
о Регулационом плану подручја насеља 

„Урије“-Југ 
 

Члан1. 
Доноси се Регулациони план подручја насеља 
„Урије“-Југ у даљем тексту : (План). 
 

Члан 2. 
Границе простора који је обухваћен  Планом  
прецизније су одређене у графичком  дијелу  
Плана. 

Члан 3. 
Елаборат  Плана састоји се од текстуалног и 
графичког дијела. 
  
- Текстуални дио Плана садржи:   
  
А. Уводно  образложење 
Б.  Извод  из  плана  ширег  подручја 
В. Постојеће  стање  организације  уређења  и  
     кориштења простора и   
     оцјена  природних  и  створених  услова 
Г.  Потребе, могућности, циљеви  и  правци 
      просторног  развоја 
Д. План  организације, уређења  и  
     коришћења  простора 
Ђ. Одредбе  и  смјернице  за  провођење 
     Плана 
Е. Оријентациони  предрачун  трошкова 
     уређења 
Ж. Списак  координата  ломних  тачака 
 
- Графички дио Плана садржи сљедеће карте: 
 
1. Постојеће стање са границом  
   обухвата.........................................Р 1:1000 
                                           ................Р 1:1500 
2. Извод из урбанистичког плана 
    приједора .................................... Р 1:10 000 
3. Валоризација постојећег грађе- 

    винског фонда ............................ Р 1:1500 
3.а. План рушења..............................Р 1:1500 
4. Инжењерско-геолошка карта......Р 1:1500 
5. План намјене површина...............Р 1:1500 
6. План просторне организације..... Р 1:1000 
    ........Р 1:1500 
7. План саобраћаја и нвелације........Р 1:1000 
    ........Р 1:1500 
8. План инфраструктуре  
     (синтезна карта)............................Р 1:1500 
9. Водовод и канализација............... Р 1:1500 
10 Енергетика.................................... Р 1:1500 
11. Телелкомуникације..................... Р 1:1500 
12. Термотехничке инсталације......  Р 1:1000 
13. План грађевинских и регула- 
      ционих линија.............................. Р 1:1000 
    ......... Р 1:1500 
14. План парцелације........................  Р 1:1000 
    ......... Р 1:1500 
15. План парцелације-ломне 
     тачке и фронтови............................Р 1:1000 
    ...........Р 1:1500 
- Посебан дио књиге 2 
 

Члан 4. 
План се доноси на временски период од 2009-
2014, односно пет година. 
 

Члан 5. 
Елаборат  Плана израђен је од стране стручне 
организације „Индустропројект“ АД 
Приједор у папирној и дигиталној  форми, и 
саставни je дио ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
План се излаже на стални јавни увид код 
општинске административне службе 
надлежне за послове просторног уређења. 
 

Члан 7. 
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из 
члана 6. ове Одлуке. 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Приједор. 
 
Број:  01-022-19/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу чл. 14. став 1. алинеја 10 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04, 
42/05 и 118/05), а у вези са чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној  30.03.2009. године, донијела 
је: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, 

некатегорисаних путева и улица на подручју општине приједор за 2009.годину 
 
 
 

Члан 1. 
Усваја се Програм редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на подручју општине приједор за 2009.годину ( у даљем тексту: 
Програм). 
 
 

Члан 2. 
Програм из претходног члана је саставни дио ове Одлуке. 
 
 

Члан 3. 
О провођењу ове Одлуке стараће се Административна служба Општине Приједор и 
Одјељење за стамбено комуналне послове . 
 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
 
 
Број: 01-022-27/09             ПРЕДСЈЕДНИЦА  
       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г.                                                                     Прим. др.Азра Пашалић, с.р. 
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ПРОГРАМ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ 

ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР  
ЗА 2009. ГОДИНУ 

 
I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
 
Мрежу локалних путева, некатегорисаних путева од интереса за Општину и улица у насељима на 
подручју Општине Приједор чине путни правци проглашени Одлуком о локалним путевима, 
некатегорисаним путевима и улицама у насељима од стране Скупштине Општине Приједор 
("Службени гласник Општине Приједор" број 09/07) од 15.09.2007. године: 
 
 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ  
    

Врста коловоза 
РБ 

Број 
пута 

ПУТНИ ПРАВАЦ 
асфалт макадам 

Укупна 
дужина (км) 

1. Л01-15 Тукови (б. пумпа) - Волар - Радомировац 5,4 11,8 17,2 
2. Л02-406 Доња Љубија - Миска Глава - Агићи 9,5 3,0 12,5 
3. Л03-406 Редак - Горња Равска – Марини 1,6 6,0 7,6 
4. Л04-4 Козарац (М-4) – Трнопоље (ж. станица) 5,6 - 5,6 

5. Л05 
Приједор - Буснови - Кондићи - Радин Гај 
(Р-405) 

16,6 3,8 20,4 

6. Л06-05 Петрово - Миљаковци - Ракелићи - Т. Бунар 7,9 2,2 10,1 
7. Л07-05 Т. Бунар - Марићка - Криваја – Г.Марићка 17,5 - 17,5 
8. Л08 Омарска – Нишевићи 6,1 - 6,1 
9. Л09 Урије - Ранч - Јапунџа - Мало Паланчиште 6,8 - 6,8 

10. Л10 
Стевића Мост - Д. Гаревци - Трнопоље -  П. 
Гај – Омарска 

16,8 - 16,8 

11. Л11-15 В. Паланчиште - Бановићи 4,9 - 4,9 

12. Л12 
Орловци – Козаруша – Козарац – Камичани 
– Ламовита – Бистрица 

17,7 - 17,7 

13. Л13-4 Брезичани – Јутрогошта 0,6 8,3 8,9 
14. Л14-15 Јеловац – Патрија - Мљечаница 0,6 6,1 6,7 
15. Л15-5 Кнежевићи – Пејићи  4,7 - 4,7 
16. Л16-4 Јакуповићи (М-4) – Кевљани (Л10) 2,0 2,4 4,4 
17. Л17-4 Тринаеста – Чејреци – Брезичани (М-4) 6,2 - 6,2 
18. Л18-4 Пети Неплан (М-4) – Ламовита – Лисина  2,4 5,6 8,0 
19. Л19-05 Буснови – Средња Марићка 0,2 3,1 3,3 
20. Л20-405 Омарска (Р-405а) – Марићка (Л07-05) 5,1 - 5,1 

21. Л08-4 
Омарска (Л08) – Средња Омарска – 
Бистрица (М-4)  

3,7 1,7 5,4 

УКУПНО 141,9 54,0 195,9 
ИНДЕКС 72,4 % 27,6 % 100  % 
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НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР 
 
За некатегорисане путеве од значаја за општину Приједор утврђују се следећи путни правци и то: 

Врста коловоза 
РБ 

Број 
пута 

ПУТНИ ПРАВАЦ 
асфалт макадам 

Укупна 
дужина (км) 

1. Н01 Каваниште – Божићи – Сотонице 0,1 4,0 4,1 
2. Н02 Брезичани – Марини 0,6 7,7 8,3 
3. Н03 Волар – Цикоте – мост - 4,2 4,2 
4. Н04 Трзна – Цикоте 4,0 - 4,0 
5. Н05 Кончари – Буцале 1,2 2,8 4,0 
6. Н06 Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани 3,6 - 3,6 
7. Н07 Редак (Р406) – Бришево - 4,5 4,5 
8. Н08 Расавци – Горњи Расавци – Бришево 1,5 6,1 7,6 
9. Н09 Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса 1,9 2,1 4,0 

10. Н10 Жегер – Чараково – Брђани – Пољски пут 1,4 4,3 5,7 
11. Н11 Пољски пут (М-15) – Зецови 2,1 0,5 2,6 

12. Н12 
Доњ Драготиња – Горња Драготиња – дом – 
Миљуши 

1,3 6,2 7,5 

13. Н13 Доњи Гаревци – Монтер – Орловци (М-4) 3,0 - 3,0 
14. Н14 Петров Гај – Средња Марићка 0,4 4,5 4,9 
15. Н15 Обилазница – Гаћани – Пејићи – Усорци 5,3 1,0 6,3 
16. Н16 Јутрогошта – Јеловац (М-15) - 3,0 3,0 
17. Н17 Врбица – Бабићи – Бакали - 5,0 5,0 
18. Н18 Житопромет – Доњи Гаревци 0,4 2,3 2,7 
19. Н19 Љескаре – Калајево 0,5 1,8 2,3 
20. Н20 Шурковац – Слика - 1,6 1,6 
21. Н21 Хамбарине – Чараково 1,4 0,7 2,1 
22. Н22 Пашинац – В. Паланчиште – Букова Коса - 5,8 5,8 
23. Н23 Козаруша – Јаруге 1,2 1,8 3,0 
24. Н24 Средња Ламовита (М-4) – Омарска 4,5 - 4,5 
25. Н25 Д. Петров Гај – Г. Петров Гај – Камичани 2,2 3,9 6,1 
26. Н26 Жути пут – Миљаковци (Л06-05) - 2,2 2,2 
27. Н27 Горња Марићка – Градина (црква) - 2,0 2,0 
28. Н28 Саничани – Ракелићи (црква) 0,2 1,8 2,0 
29. Н29 Љубија - Раљаш 2,0 - 2,0 
30. Н30 Чејреци - Крпељево - 1,2 1,2 
31. Н31 Д. Ламовита – Економија – С. Ламовита 0,1 1,5 1,6 

32. Н32 
Миска Глава (дом) – Ђурићи – Горња Равска 
(Л03-406) 

- 8,3 8,3 

33. Н33 
Нишевићи (Л08) – Средићи (гробље) – 
Пискавица 

- 2,5 2,5 

34. Н34 Југовци – Чемерница - 0,7 0,7 

35. Н35 
Средња Омарска (Јокићи) – Граховци – 
Бистрица (М-4) 

3,0 0,9 3,9 

36. Н36 Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12) - 2,1 2,1 
УКУПНО 41,9 97,0 138,9 
ИНДЕКС 30,2 % 69,8 % 100  % 
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УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ, НАСЕЉИМА ОМАРСКА, КОЗАРАЦ,  
ДОЊА ЉУБИЈА И ЉУБИЈА 

 
Примарну уличну мрежу у Приједору, поред улица Славка Родића, Козарске, Петра Петровића 
Његоша, Краља Александра, Радничке, Српских Великана, Војводе Степе Степановића, чине и 
следеће улице: 
 Светосавска, Николе Пашића, Академика Јована Рашковића 
 Краља Петра И Ослободиоца, Мухарема Суљановића, Рахима Бајрамовића 
 Алеја Козарског Одреда, Илије Бурсаћа, Рудничка, Бране Прокопића, 25. маја 
 Омладински пут, Милана Врховца, ИИ Крајишке бригаде 
 Османа Џафића, Матије Гупца 
 
Секундарну уличну мрежу у Приједору чине остале улице које се прикључују на примарну уличну 
мрежу, а које служе за повезивање појединих урбаних градских насеља са примарном уличном 
мрежом и осталим насељима.  
 
Приступне саобраћајнице су површине на којима се одвија саобраћај по ма ком основу 
(саобраћајнице око зграда и осталих објеката, прилази паркинзима и сл.) и које се прикључују на 
примарну или секундарну уличну мрежу. 

 
Примарну уличну мрежу у насељу Омарска чине следеће улице: 
 Рудничка, Светосавска, Војводе Синђелића, Академика Ј. Рашковића, Николе Пашића 
Примарну уличну мрежу у насељу Козарац чине следеће улице: 
 Младена Стојановића, Омладинска, Партизанска, Раде Кондића 
Примарну уличну мрежу у насељима Доња Љубија и Љубија чине следеће улица: 
 Абдулаха Курузовића, Драге Лукића, Тоне Перића 
 
САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА    
Примарне саобраћајнице у новим насељима су: 
 
a) Насеље „Аеродром I и II“ 
 Расадник (М-15) – Рудничко насеље – Руди Чајевца – Козарска ......................... Л = 600 м 

b) Насеље Јањића пумпа 
 Горњи Орловци (М-4) – Врањеши – Доњи Орловци (Л-10) ............................... Л = 1500 м 

c) Насеље „Тополик“ 
 Стевића мост – Тополик – Пруга – Житопромет .................................................. Л =1800 м 

d) Насеља „Врбице“ и „Нова Орловача“ 
 МИП – Мост – Н. Орловача – Које Медића – Врбице – Житопромет (Л-10) .... Л = 2600 м 

e) Насеље „Расавци“ 
 Некатегорисани пут за Горње Расавце – Избјегличко насеље .............................. Л = 700 м 

f) Насеље „Стари Воћњак“ 
 Горњи Орловци (М-4) – Стари Воћњак – Божићи ............................................... Л = 3000 м 

g) Насеље „Главица“ 
 Велико Паланчиште (М-15) – Сточна пијаца – Главица I – Главица II ........... Л = 500 м 

h) Насеље „Каваниште“ 
 Каваниште – Мало Паланчиште (Л-09) ................................................................. Л = 1300 м 
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II  ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 
     НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 
 

Програм редовног одржавања треба да омогући сигурну и несметану саобраћајну 
комуникацију за све грађана. Редовно одржавање путева и улица се обавља више пута током 
читаве године, а приоритети се одређују на основу категорије пута у складу са Одлуком о 
локалним путевима, некатегорисаним путевима и улицама у насељима, интензитета саобраћаја, 
одвијања аутобуских линија (градских и приградских), значаја пута за мјесну заједницу, 
досадашњих улагања у одржавање, стварања нових функционалних путних веза са локалним, 
регионалним и магистралним путевима, као и између мјесних заједница. 
 

Ови приоритети се односе и на радове зимског одржавања, одржавања путних објеката и 
сигнализације, те заштите путева и путног појаса. 
 
1. ПЛАН ПРИХОДА  
 
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од 
значаја за општину Приједор као и улица у новим насељима износе кумулативно 2.100.000,00 КМ, 
а иста се односе на: 
- средства од наканада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним 
путевима и улицама у насељима,  

- средства од индиректног опорезивања, 
 
Приход односно средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних 
јавних путева и улица износе 2.100.000,00 КМ. 
 
УКУПАН ПРИХОД: ........................................................................................... 2.100.000,00 КМ. 
 
2. ПЛАН РАСХОДА  
 
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од 
значаја за општину Приједор и улица у насељима биће распоређена како слиједи: 
 
А) редовно одржавање локалних путева и улица у насељима ............................. 400.000,00 КМ 
Б) редовно одржавање некатегорисаних јавних путева ........................................ 300.000,00 КМ 
Ц) средства за развој руралне инфраструктуре - помоћ мјесним  
      заједницама у одржавању некатегорисаних јавних путева од  
      интереса за мјесне заједнице ............................................................................. 100.000,00 КМ 
Д) одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације ............................... 100.000,00 КМ 
Е) средства за заштиту пута и путног појаса ......................................................... 200.000,00 КМ 
Ф) средства за хитне интервенције ......................................................................... 100.000,00 КМ 
Г) средства за суфинансирање реконструкције путева и улица ........................... 100.000,00 КМ  
Х) зимско одржавање и улица ................................................................................. 300.000,00 КМ 
И)  реконструкција путева ....................................................................................... 300.000,00 КМ 
Ј)  изградња путева ................................................................................................... 200.000,00 КМ 
 
УКУПАН РАСХОД: ............................................................................................ 2.100.000,00 КМ 
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А)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА  
 
 

Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељима у износу 
од 400.000,00 КМ се дијеле на: 
 
а1) редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица ........................ 200.000,00 КМ 
а2) редовно одржавање макадамских локалних путева и улица .......................... 100.000,00 КМ 
а3) редовно одржавање улица (саобраћајница) у новим насељима ..................... 100.000,00 КМ 
 
УКУПНО: А = а1 + а2 + а3 = ................................................................................. 400.000,00 КМ 
 
а1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица 
 

Средства у износу од 200.000,00 КМ биће коришћена за крпање ударних рупа и 
пресвлаченје краћих дионица локалних путева и улица које су у значајној мјери оштећене да 
крпање нема смисла. Од наведених средстава око 80.000,00 КМ се планира утрошити на редовно 
одржавање улица у граду и околним насељеним мјестима. Преостала средства у износу око 
120.000,00 КМ ће бити утрошена на редовно одржавање локалних путева.   
 
а2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица 
 

Средства у износу од 100.000,00 КМ биће коришћена за насипање макадамских дионица 
локалних путева и улица.  
 
а3) Редовно одржавање саобраћајница у новим насељима 
 

Средства у износу од 100.000,00 КМ биће коришћена за просјецање и насипање 
саобраћајница у новим – избјегличким насељима. Средства ће бити распоређена према 
приоритетима које ће одредити Одјељење за стамбено комуналне послове преко надзорног органа 
за путеве и улице.  
 

Због немогућности прецизне процјене утрошка средстава Одјељење за стамбено комуналне 
послове задржава право да на бази континуалног надзора и праћења стања локалних путева и 
улица одреди приоритете и измјени вриједности радова на појединим локалним путевима и 
улицама у насељима (Приједор, Омарска, Козарац, Доња Љубија и Љубија).  
 
Б)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ 

ПРИЈЕДОР 
 

За редовно одржавање некатегорисаних путева од интереса за Општину Приједор 
предвиђена су средства у износу од 300.000,00 КМ, а иста се дијеле на: 

 
б1) редовно одржавање асфалтираних некатегорисаних путева ........................... 20.000,00 КМ 
б2) редовно одржавање макадамских некатегорисаних путева ........................... 280.000,00 КМ 
 
УКУПНО: Б = б1 + б2  = ......................................................................................... 300.000,00 КМ 

 
б1) Редовно одржавање асфалтираних некатегорисаних путева 
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Средства у износу од 20.000,00 КМ биће коришћена за крпање ударних рупа и пресвлаченје 
краћих дионица некатегорисаних путева које су у значајној мјери оштећене да крпање нема смисла.   

 
б2) Редовно одржавање макадамских некатегорисаних путева 
 

Средства у износу од 280.000,00 КМ биће коришћена за насипање макадамских дионица 
некатегорисаних путева.  

 
Због немогућности прецизне процјене утрошка средстава Одјељење за стамбено комуналне 

послове задржава право да на бази континуалног надзора и праћења стања локалних путева и 
улица одреди приоритете и измјени вриједности радова на појединим некатегорисаним путевима 
од значаја за општину Приједор.  
 
Ц) СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ РУРАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - ПОМОЋ МЈЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА У ОДРЖАВАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
 

За одржавање некатегорисаних путева од интереса за мјесне заједнице планирана су 
средства у укупном износу од 100.000,00 КМ. Наведена средства ће се утрошити на просјецање, 
проширење и редовно одржавање некатегорисаних јавних путева који су од значаја за мјесне 
заједнице.  

 
Савјети мјесних заједница доносе годишње планове одржавања некатегорисаних путева 

важних за функционисање саобраћаја у мјесној заједници које достављају Одјељењу за стамбено 
комуналне послове. Одјељење за стамбено комуналне послове ће на основу захтјева мјесних 
заједница и увида на терену утврдити путне правце и приоритете у погледу одржавања 
некатегорисаних путева од инетерса за мјесне заједнице.  

 
Између осталих, у току редовног одржавања путева и улица у 2009. години извршиће се 

санирање – насипање и следећих путних праваца: Козаруша – Мујкановићи – Јаруге; Мало 
Паланчиште (школа) – Шарића гробље – Бановићи; Горњи Јакуповићи – Косови; Раљаш I и Раљаш 
II; Трнопоље – капела – Шкрбићи и Горњи Петров гај – Велауле – Савићи – Павловићи – Средњи 
Јакуповићи. 
 
Д) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 

За одржавање путних објеката (мостови, путни пралази, пропусти, ограде, аутобуска 
стајалишта) и хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана су средства у износу од 
100.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана на бази указаних потреба, односно оправданих 
захтјева.  
 
Е) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА 
 

У циљу заштите улица, локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за 
функционисање саобраћаја за општину Приједор и безбједног одвијања саобраћаја на истим 
планирана су средства у износу од 200.000,00 КМ. Наведена средства ће бити утрошена на ископ 
подужних путних канала, уређење путног појаса, сјеча ратиња поред пута и сл..  

 
Средства ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, 

односно оправданих захтјева и то: 
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е1) заштита локалних путева и улица .................................................................... 100.000,00 КМ 
е2) заштита некатегорисаних путева од значаја за Општину ................................ 60.000,00 КМ 
е3) заштита некатегорисаних путева од значаја за мјесне заједнице.................... 40.000,00 КМ 
УКУПНО: Е = е1 + е2 + е3 = .............................................................................. ....200.000,00 КМ 
 
Ф) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
 

За ова средства планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на основу 
указних потреба. Иста средства се односе на интервенције које се не могу напријед предвидјети, 
али се одређен износ за исте мора резервисати (клизишта, одрони, поплаве, прекид саобраћаја 
услед елементарних непогода итд.). 

 
Г)  СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ПО 

ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ (40 %) 
  
 За ове потребе планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана по 
захтјевима МЗ, а у складу са приоритетима које ће Начелнику општине предложити  Одјељење за 
стамбено комуналне послове на бази континуираног праћења стања путева и улица на подручју 
општине Приједор, као и досадашњих улагања у реконструкцију путева и улица, а све у вези са 
реализацијом закључка Скупштине општине Приједор бр: 01-34-127/05 од 07.10.2005. године гдје 
се приоритет у реконструкцији (асфалтирању) даје путевима и улицама гдје су финансијска 
улагања од стране мјесног становништва већа од 60%. 
 
Х) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА 

У НАСЕЉИМА 
 

За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељима 
предвиђен је износ од 300.000,00 КМ.  

Ова средства су распоређивана на основу досадашњих искустава, а према Плану зимске 
службе за период 15.11.2008. године до 15.04.2009. године, који је урађен од стране Одјељења за 
стамбено комуналне послове. Овај износ се односи на период од 01.01.2009. године до 15.04.2009. 
године и на период 15.11.2009. године до 31.12.2009.године.  

Зимско одржавање путева и улица утврђује се Планом зимске службе у ком су детаљно 
одређени путни правци и приоритети приликом чишћења снијега и спречавања поледице. 
 
И)  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА  

Средства за реконструкцију путева и улица у износу од 300.000,00 КМ подразумјевају 
пресвлачење (замјену асфалтне површине, кад се оштећења на могу санирати санацијом ударних 
рупа) улица, тротоара, школских дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта и 
прилазних путева.  

Средства у износу од 300.000,00 КМ биће распоређена на пресвлачење улица,  тротоара, 
школских дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта и прилазних путева, а у складу са 
приоритетима које ће Начелнику општине предложити  Одјељење за стамбено комуналне послове 
на бази континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.  
 
Ј)  ИЗГРАДЊА ПУТЕВА И УЛИЦА 
 

Средства за изградњу путева и улица у износу од 200.000,00 КМ подразумјевају изградњу 
(асфалтирање) улица, тротоара, паркиралишта, прилазних путева и изградњу пратеће 
инфраструктуре.  
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 Средства у износу од 200.000,00 КМ биће распоређена на асфалтирање улица, тротоара, 
паркиралишта, прилазних путева и изградњу пратеће инфраструктуре, а у складу са приоритетима 
које ће Начелнику општине предложити Одјељење за стамбено комуналне послове на бази 
континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.  
УКУПНО: А + Б + Ц + Д + Е + Ф + Г + Х + И + Ј .............................. 2.100.000,00 КМ 
 
III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА  
 

Буџетом општине Приједор планирана су средства у износу од 2.100.000,00 КМ за редовно 
одржавање, реконструкцију и изградњу локалних путева, некатегорисаних јавних путева од 
интереса за функционисање саобраћаја и улица у насељима. Ради се о конкретизацији члана 53, 54 
и 55. Закона о јавним путевима (Службени Гласник Републике Српске број 03/04) као и 
реализацији накнада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним 
путевима и улицама у насељима.  

 
IV  СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

 
Стратешки циљеви програма одржавања путева и улица су: 

 
 квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева, 
 квалитетније одржавање тротоара и других јавних асфалтних површина у граду, 
 побољшано оджавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и рјешавања 

проблема одводње површинских вода, 
 безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских 

стајалишта. 
 
V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  
 
1. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу 

пропорционално ће се вршити смањење радова по свим ставкама стим да мрежа локалних 
путева има приоритет.  

2. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења 
односно указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник Општине или ће за 
исто овластити Одјељење за стамбено комуналне послове. 

3. Ако по реализацији овог програма преостане средстава иста ће бити прераспоређена на 
Програм реконструкције и изградње путева. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник 
Општине. 

4. Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за разрађивање расподјеле појединих 
ставки по путним релацијама, односно по путевима (улицама) појединачно на основу 
континуираног надзора истих.  

5. Ако у току 2009. године дође до прекатегризације одређених путних праваца одржавање истих 
вршиће се у складу са новом категоријом. 

6. Континуално вршити контакте са институцијама (Влада РС, Министво саобраћаја и веза РС, ЈП 
„Путеви РС“, Трезор РС) у смислу остварења припадајућих средстава.  

7. Спроводити Одлуку о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у 
насељима у смислу наплате предвиђених накнада, а које су основ за реализацију овог 
Програма. 
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ПРИЛОГ ПРОГРАМУ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ 
ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДОР ЗА 2009. ГОДИНУ 
 
 
Овај прилог Програма је урађен на основу досадашњих улагања, категорије пута и његове дужине, 
техничких норматива у одржавању путева и може се рећи да су вриједности наведене у наредним 
табелама минимална средства. Прилог програма обухвата само локалне путеве и некатегорисане 
путеве од значаја за општину. 
 
 
Табела 1. Оријентациона вриједност радова на локалним путевима 
 
 

Планирана средства 
РБ ПУТНИ ПРАВАЦ 

за асфалт за макадам 
Укупно 

(КМ) 
1. Тукови (б. пумпа) - Волар - Радомировац 8000,00 20000,00 28000,00
2. Доња Љубија - Миска Глава - Агићи 5000,00 5000,00 10000,00
3. Редак - Горња Равска – Марини 0,00 20000,00 20000,00
4. Козарац (М-4) – Трнопоље (ж. станица) 1000,00 0,00 1000,00
5. Приједор - Буснови - Кондићи - Радин Гај (Р-405) 20000,00 5000,00 25000,00
6. Петрово - Миљаковци - Ракелићи - Т. Бунар 2000,00 3000,00 5000,00
7. Т. Бунар - Марићка - Криваја – Г.Марићка 1000,00 0,00 1000,00
8. Омарска – Нишевићи 2000,00 0,00 2000,00
9. Урије - Ранч - Јапунџа - Мало Паланчиште 7000,00 0,00 7000,00

10. 
Стевића Мост - Д. Гаревци - Трнопоље -  П. Гај – 
Омарска 19000,00 0,00 19000,00

11. В. Паланчиште - Бановићи 10000,00 0,00 10000,00

12. 
Орловци – Козаруша – Козарац – Камичани – 
Ламовита – Бистрица 15000,00 0,00 15000,00

13. Брезичани – Јутрогошта 8000,00 8000,00 16000,00
14. Јеловац – Патрија - Мљечаница 0,00 12000,00 12000,00
15. Кнежевићи – Пејићи  0,00 0,00 0,00
16. Јакуповићи (М-4) – Кевљани (Л10) 0,00 5000,00 5000,00
17. Тринаеста – Чејреци – Брезичани (М-4) 5000,00 0,00 5000,00
18. Пети Неплан (М-4) – Ламовита – Лисина  10000,00 15000,00 25000,00
19. Буснови – Средња Марићка 0,00 5000,00 5000,00
20. Омарска (Р-405а) – Марићка (Л07-05) 5000,00 0,00 5000,00

21. 
Омарска (Л08) – Средња Омарска – Бистрица (М-
4)  2000,00 2000,00 4000,00

УКУПНО 120.000,00 100.000,00 220.000,00
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Табела 2. Оријентациона вриједност радова на некатегорисаним путевима 
 

Планирана средства 
РБ ПУТНИ ПРАВАЦ 

за асфалт за макадам 
Укупно 

(КМ) 
1. Каваниште – Божићи – Сотонице 0,00 5000,00 5000,00
2. Брезичани – Марини 1000,00 8000,00 9000,00
3. Волар – Цикоте – мост 0,00 5000,00 5000,00
4. Трзна – Цикоте 0,00 0,00 0,00
5. Кончари – Буцале 0,00 4000,00 4000,00
6. Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани 5000,00 0,00 5000,00
7. Редак (Р406) – Бришево 0,00 5000,00 5000,00
8. Расавци – Горњи Расавци – Бришево 0,00 10000,00 10000,00
9. Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса 0,00 3000,00 3000,00

10. Жегер – Чараково – Брђани – Пољски пут 1000,00 5000,00 6000,00
11. Пољски пут (М-15) – Зецови 2000,00 1000,00 3000,00
12. Д. Драготиња – Г. Драготиња – дом – Миљуши 0,00 7000,00 7000,00
13. Доњи Гаревци – Монтер – Орловци (М-4) 0,00 0,00 0,00
14. Петров Гај – Средња Марићка 0,00 6000,00 6000,00
15. Обилазница – Гаћани – Пејићи – Усорци 1000,00 2000,00 3000,00
16. Јутрогошта – Јеловац (М-15) 0,00 7000,00 7000,00
17. Врбица – Бабићи – Бакали 0,00 5000,00 5000,00
18. Житопромет – Доњи Гаревци 0,00 3000,00 3000,00
19. Љескаре – Калајево 0,00 3000,00 3000,00
20. Шурковац – Слика 0,00 3000,00 3000,00
21. Хамбарине – Чараково 2000,00 1000,00 3000,00
22. Пашинац – В. Паланчиште – Букова Коса 0,00 5000,00 5000,00
23. Козаруша – Јаруге 2000,00 2000,00 4000,00
24. Средња Ламовита (М-4) – Омарска 2000,00 0,00 2000,00
25. Д. Петров Гај – Г. Петров Гај – Камичани 0,00 6000,00 6000,00
26. Жути пут – Миљаковци (Л06-05) 0,00 3000,00 3000,00
27. Горња Марићка – Градина (црква) 0,00 3000,00 3000,00
28. Саничани – Ракелићи (црква) 0,00 2000,00 2000,00
29. Љубија - Раљаш 2000,00 0,00 2000,00
30. Чејреци - Крпељево 0,00 0,00 0,00
31. Д. Ламовита – Економија – С. Ламовита 0,00 2000,00 2000,00

32. 
Миска Глава (дом) – Ђурићи – Горња Равска 
(Л03-406) 0,00 10000,00 10000,00

33. 
Нишевићи (Л08) – Средићи (гробље) – 
Пискавица 0,00 5000,00 5000,00

34. Југовци – Чемерница 0,00 2000,00 2000,00

35. 
Средња Омарска (Јокићи) – Граховци – 
Бистрица (М-4) 2000,00 2000,00 4000,00

36. Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12) 0,00 5000,00 5000,00
УКУПНО 20.000,00 130.000,00 150.000,00
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Табела 3. Приједлог улица за реконструкцију и изградњу  
 
РБ Назив пута или улице Врста посла Опис радова 

1 Видовданска улица изградња 

Изградња улице која ће повезати 
планирани кружни ток код бивше 
Југобаке са новом саобраћајницом 
код католичке цркве 

2 Кнежопољса улица реконструкција 
Реконструкција улице од Сатка до 
моста на Пухарској 

3 Гортанова улица реконструкција 
Пресвлачење улице поред старе 
куглане 

4 Рудничка улица реконструкција 
Превлачење дијела улице поред 
Житопромета 

5 улица Српских Великана изградња тротоара 
Изградња наставка тротоара од 
Крајине до школе у Гомјеници 

6 Козарска улица изградња тротоара 
Изградња тротоара од улице 1. 
маја до пекаре Марић 

7 улица Вука Караџића реконструкција тротоара 
Реконструкција тротоара који је 
оштећен корјењем стабала 

8 Козарска улица реконструкција тротоара 
Реконструкција тротоара од Сатка 
до Тешинића 

9 Милоша Обреновића реконструкција тротоара 
Реконструкција тротоара од 
хотела Балкан до Поште 

    
 
 
Уколико дође до реализације пројеката кандидовани према Влади РС (пресвлачење улица у 
Приједору), средства намјењена за реконструкцију и изградњу путева би требало утрошити на 
реконструкцију припадајући тротоара и приступних улица. 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ АСФАЛТИРАЊА ПУТЕВА У МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 
У току 2009. године планирано је асфалтирање путева у следећим мјесним заједницама: Бишћани, 
Волар, Расавци, Зецови, Бистрица, Ламовита, Омарска, Ракелићи, Трнопоље, Камичани, Горњи 
Орловци, Јеловац, Пухарска, Брезичани, Буснови, Чиркин Поље, Гомјеница, Приједор III – 
Рашковац, Велико Паланчиште и др. 
 
Мјесне заједнице у којима ће се вршити асфалтирање путева, путни правци, као и количине радова 
биће детаљно дефинисане у договору са савјетима мјесних заједница. 
 
Обзиром на мјере штедње ова средства су преполовљена, а ако не дође до побољшања материјалне 
ситуације вјероватно неће ни бити асфалтирања. 
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27 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",број: 5/05 и 9/07), те члана 123. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05, 
3/06 и 10/07), Скупштина општине Приједор 
на V сједници одржаној дана 
30.03.2009.године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о изради Студије изводљивости изградње 

индустријских и пословних зона 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком приступа се изради Студије 
изводљивости изградње индустријских и 
пословних зона у општини Приједор. 
 

Члан 2. 
Начелник општине Приједор ће посебним 
рјешењем именовати радну групу која ће 
учествовати у изради Студије у сарадњи са 
консултантском кућом, са дефинисаним 
задацима и роковима.  

Члан 3. 
Носилац послова на изради Студије је 
Административна служба општине Приједор 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-20/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
28 
На основу члана 25. Закона  о 
пољопривредном земљишту (,,Сл. гласник 
Републике Српске'' број 93/06 и 86/07), члана 
30. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ број 101/04, 42/05 и 118/05), 
члана 18. Статута општине Приједор 
(„Сл.гласник општине Приједор“ број 5/05 и 
9/07), скупштина општине Приједор на V 
сједници одржаној 30.03.2009.године, 
донијела је 
 
 

 
О Д Л У К У 

о мјерама и заштити од пољске штете и 
спаљивање органских остатака на 

пољопривредном земљишту 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком одређују се услови и начин 
заштите усјева, засада и других  култура (у 
даљем тексту: пољопривредне културе), 
убраних плодова – док се налазе на 
пољопривредном земљишту,пољопривредних 
објеката и уређаја, као и свих других 
средстава за производњу на пољопривредном 
земљишту који су у непосредној вези с њим  
( у даљем тексту:пољопривредно газдинство), 
без обзира у чијој су својини. 
 

Члан 2. 
Под појмом пољска штета подразумјева се 
свако уништавање и оштећење 
пољопривредних култура, убраних плодова, 
пољопривредних објеката и уређаја и свих 
других средстава за производњу на 
пољопривредном земљишту, причињено од 
стране човјека, стоке и пољопривредне 
механизације. 
  
Под појмом пољопривредно земљиште 
подразумјевају се њиве, вртови, воћњаци, 
виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, 
трстици и мочваре, као и друго земљиште 
које се по својим природним и економским 
особинама може најрационалније користити 
за пољопривредну производњу. 
  
Под појмовима пољопривредни објекти и 
уређаји подразумјевају се уређаји у 
заједничкој употреби, као што су: пољски 
путеви, доводни и одводни канали изграђени 
за потребе наводњавања, одводњавања и 
исушивања пољопривредног земљишта, 
уставе и бране у систему наводњавања, 
насипи и сл.  без обзира у чијој су својини. 
  
Под појмом засад подразумијева се биљна 
производња на отвореном  и у заштићеном 
простору (све врсте леја, пластеника и 
стакленика), те  производња  
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расадног материјала (расадници за масовну 
производњу воћних, повртних, украсних и 
свих других садница ради расађивања). 
 
II  МАТЕРИЈАЛНЕ ОДРЕДБЕ      
                                                

Члан 3. 
Забрањено је оштећење, свих врста 
пољопривредних култура у току вегетације, 
плодова послије жетве и оштећења 
вишегодишњих култура у фенофазама 
мировања, док се налазе на пољопривредном 
земљишту, следећим радњама: 
а.) напасањем стоке на пашњацима који се 
налазе између или у близини 
пољопривредних култура, ако пашњаци нису 
ограђени или на други начин обезбјеђени, да 
се напасањем не оштете пољопривредне 
културе; 
б.) напасањем стоке у близини ливада у току 
раста трава, као и за вријеме лежања 
непокупљених откоса, ако површине на 
којима се стока напаса нису обезбијеђене 
тако да стока не може причињавати штету 
другим културама; 
в.) пуштањем перади у њиве, ливаде и на 
друга пољопривредна земљишта, док се 
пољопривредне културе налазе на њима и док 
су на њивама убрани плодови љетине; 
г.) напасањем било које врсте стоке, на било 
којим неограђеним пољопривредним 
површинама без чувара; 
 

Члан 4. 
У циљу заштите пољопривредних култура од 
пољских штета забрањено је: 
 
а) одраслим лицима и дјеци, прелазити 
пјешице преко површина засијаних 
пољопривредним културама, преко воћњака и 
ливада у току цијеле сезоне, за вријеме 
вегетационог периода, изузев изласка у 
јавном интересу; 
б) провођење стоке, провожење запрега, 
моторних возила, (осим комбајна и вршалица 
у вријеме жетве и бербе), пуштање стоке и 
живине  преко површина засијаних 
пољопривредним културама или површина 
узораних и припремљених за сјетву, као 
преко ливада и дјетелина; 

в) напасање свих врста стоке на свим 
неограђеним површинама без присуства 
чувара; 
г) проширивање, затрпавање или друго 
оштећење корита/обала ријека, потока, 
других водотока и канала, изграђених или 
природно насталих, који служе за довођење 
воде, без обзира у чијој су својини; 
д) подизање насипа или на други начин 
спречавања природног тока и отока 
оборинских вода; 
ђ) брање туђег воћа и поврћа, као и других 
пољопривредних култура; 
е) оштећење посађених или за садњу 
припремљених садница воћа, поврћа, 
украсног и другог биља; 
ж) уништавање родних воћних стабала на 
којима постоји право својине, изузев у 
случајевима: напада карантенских биљних 
болести и штеточина које се не лијече 
пестицидима, односно другим агротехничким 
мјерама или изградње објеката од општег 
интереса; 
з) растурање, оштећење и разбацивање 
сакупљених пољопривредних плодова, као 
што су: стогови сијена, камаре, пољски 
трапови и силоси, као и плодови накупљени 
на други начин; 
и) растурање и продавање плодова, обољелих 
од карантинских болести или са присуством 
карантинских штеточина. 
 

Члан 5. 
Забрањено је сађење високорастућих 
стаблашица, или других засада, чија висина 
прелази два метра, на удаљености мањој од 
од четири метра од међа или граница 
пољопривредних парцела (не односи се на 
насеља градског карактера). 
Власници међа и живица на пољопривредном 
земљишту  дужни су их редовно одржавати  
на начин који не  причињава штету, како на 
сусједном тако и на личном пољопривредном 
земљишту. 
 Под појмом одржавање међа и живица у 
смислу претходног става овог члана, 
подразумијева се њихово прокресавање или 
скраћивање на висину до 2 метра.  
Забрањено је уништавање или оштећивање 
међа и живица које се уредно одржавају. 
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Члан 6. 
Пољски, прилазни путеви и узглавнице 
између парцела користе се заједнички и 
заједнички се одржавају. 
Прилазни путеви на пашњак за прогон стоке 
на испашу морају да буду тако уређени да се 
прогоном стоке не могу оштетити 
пољопривредне културе на успутним 
пољопривредним имањима. 
 

Члан 7. 
Заједничка појила за стоку  морају бити 
уређена на оним дијеловима потока и ријека 
гдје се њиховим кориштењем не наноси 
штета пољопривредним културама. 
 

Члан 8. 
Власници, пољопривредни произвођачи, као 
и предузећа у области пољопривреде, дужни 
су парцеле третиране пестицидима, означити 
видним знаковима (мртвачка глава, писмено 
упозорење и др.), како не би дошло до 
тровања људи и животиња. 
Приликом употребе пестицида корисници су 
дужни да се придржавају упутства за 
употребу у погледу количина, начина и 
времена употребе, као и о начину одлагања и 
уништавања амбалаже, те прању и 
одржавању уређаја за апликацију. 
 

Члан 9. 
Ради заштите пољопривредних култура, 
објеката, уређаја и предмета везаних за 
пољопривредну производњу, изграђених и 
постављених на пољопривредном земљишту 
и заштите природних станишта дивљих 
животиња,  забрањено је на отвореном 
простору пољопривредног земљишта вршити 
спаљивање жетвених остатака из претходне  
биљне  и сточарске производње, кућног и 
другог отпада, као и свако ложење ватре на 
отвореном. 
  У циљу спречавања ширења коровске 
високоалергене биљке дозвољено је 
сплаљивање амброзије (Ambrosia artemisifolia 
L.), при чему је обавезно придржавање 
следећих мјера: 
а.) спаљивање не вршити у вјетровито 
вријеме, а уколико је активност започела, при 
појави првих вјетрова исту је неопходно 
обуставити, а ватру потпуно угасити; 

б.) спаљивање не вршити  у доба дозријевања 
стрних житарица и то на удаљености, не 
мањој од 500 метара, од пољопривредног 
земљишта засијаног том врстом усјева; 
в.) спаљивање не вршити на удаљености 
мањој од 300 метара од воћњака, шума, 
гајева, растиња, обраслих међа и живица, 
воћних и других стабала; 
г.) спаљивљње не вршити на удаљености 
мањој од 200 метара од запаљивих 
пољопривредних објеката, уређаја и предмета 
везаних за пољопривредну производњу и у 
другим случајевима када је опасност од 
пожара повећана. 
  На сваком поједином мјесту за 
спаљивање и ложење ватре на отвореном 
пољопривредном земљишту мора се 
обезбједити: 
 - контрола  од најмање једног 
одраслог, радно способног, пунољетног лица; 
 - неопходан алат и материјал за случај 
гашења започетог спаљивања или ако 
спаљивање започне измицати контроли (вода, 
пијесак, земља, апарати за гашење и др.);  
            Мјесто на којем се врши спаљивање 
мора се прије почетка спаљивања кружно 
одвојити довољно широким појасом орања, 
на примјереној удаљености од мјеста 
спаљивања. 

Члан 10. 
Физичко или правно лице које је другом 
причинило пољску штету и лице којем је 
пољска  штета причињена, могу се 
споразумјети о надокнади штете у новчаном 
или у натуралном износу. 
Када више починиоца причини пољску штету 
дужни су да надокнаде штету као солидарни 
дужници. 

Члан 11. 
Уколико се лица из става 1. и 2. претходног 
члана не могу споразумјети о насталој 
пољској штети, накнаду за исту могу тражити 
путем надлежног суда, уз претходно сачињен 
записник Комисије за процјену пољске штете 
коју именује начелник општине. 
 

Члан 12. 
Причињена пољска штета мора се пријавити 
надлежном општинском органу-инспекцији, 
од стране оштећеног, у року од 3 дана од дана 
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сазнања за штету, која ће извршити процјену  
најкасније 5 дана од дана пријаве  исте. 
 
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
Новчаном казном од 100,00-500,00 КМ 
казниће се физичко лице ако изврши 
прекршај из члана  3,4,5,8,9 и10 ове Одлуке. 
 За учињене прекршаје из претходног 
става казниће се правно лице новчаном 
казном од 500,00-1.000,00 КМ. 
 Новчаном казном у износу од 200,00-
500,00 КМ казниће се за прекршај одговорно 
лице у правном лицу. 
 
IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врше 
општински и републички пољопривредни 
инспектор и комунална полиција. 
 

Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Приједор. 
 
Број:01-022-21/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
29 
На основу члана 35. Закона о 
пољопривредном земљишту (,,Сл. гласник 
Републике Српске'' број 93/06 и 86/07), члана 
30. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“ број 101/04, 42/05 и 118/05) 
и члана 18. Статута општине Приједор 
(„Сл.гласник општине Приједор“ број 5/05 
9/07), Скупштина општине Приједор на V 
сједници одржаној 30.03.2009.године, 
донијела је 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању Програма кориштења средстава 
накнаде за промјену намјене пољопривредног 

земљишта у непољопривредне сврхе 
 

Члан.1. 
Усваја се Програм кориштења средстава 
накнаде за промјену намјене пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе (у 
даљем тексту: Програм). 
 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове Одлуке је Програм 
кориштења средстава накнаде за промјену 
намјене  пољопривредног земљишта у 
непољопривредне сврхе 
. 

Члан 3. 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
Административна служба општине Приједор, 
Одјењење за привреду и пољопривреду и 
Одсјек за унапређење пољопривреде. 
 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у Службеном гласнику општине 
Приједор. 
 
 
Број:01-022-22/09  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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30 
ПРОГРАМ 

кориштења средстава накнаде за промјену намјене пољопривредног  
земљишта у непољопривредне сврхе 

1.   УВОД 
 

Пољопривредно земљиште је основни фактор, средство за производњу и објекат рада, 
настало природним путем, те су заштита и уређење пољопривредног земљишта, као природног 
богатства, послови од општег интереса.  

 Чланом 3. Закона о Пољопривредном земљишту (,,Сл. гласник Републике Српске'' број 
93/06 и 86/07), утврђено је дс се под пољопривредним земљиштем сматрају: њиве, вртови, 
воћњаци, виногради, ливаде, пашњаци, рибњаци, трстици и мочваре, као и друго земљиште које се 
по својим природним и економским особинама може најрационалније користити за 
пољопривредну производњу. 

Пољопривредним земљиштем сматрају се и земљишта којима је планским актима 
Републике Српске, општина и градова одређена друга намјена, све док се за та земљишта у 
поступку привођења планираној намјени не плати накнада за промјену намјене.  

Чланом 35. став 1. Закона о пољопривредном земљишту, прописано је да се накнада по 
основу промјене намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе усмјерава у односу 
30 % у буџет РС, а 70 % у буџет општине на чијем се подручју налази земљиште.  

Чланом 35,  став 2.  Закона прописано је да се средства од плаћене накнаде могу користити 
за: 

 оспособљавање за пољопривредну производњу другог неплодног земљишта или 
мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета; 

 израду основа заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта; 
 испитивање плодности пољопривредног земљишта, код пољопривредних домаћинстава; 
 подстицање интегралне и органске производње. 
 
 Новчана средства прикупљена на основу наплаћене накнаде за претварање 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у потпуности ће се трошити на начин 
прописан овим Програмом, као једнократна новчана исплата подносиоцима захтјева (детаљније 
описано у наредном дијелу текста) или плаћањем институцијама које ће реализовати одређене 
програме, по заврштетку истих. 

Право на кориштење средстава, остварују сва физичка и правна лица која благовремено 
поднесу захтјев и испуне критеријуме Програма (утврђује се записником комисије коју именује 
начелник општине).  

Подношење захтјева ће се вршити у шалтер сали општине Приједор. У случајевима у 
којима захтјев за добијање подстицајних средстава није позитивно ријешен, поново поднесен 
захтјев за исту пољопривредну производњу неће бити разматран од стране именоване комисије. 

На основу сачињених записника, сачињавају се писмени приједлози о исплати 
подстицајних средстава  и достављају  начелнику  општине на одобравање.  

У случајевима гдје је записником комисије утврђено да подносилац захтјева није испунио 
један или више критеријума, тај захтјев се одбацује закључком. 
 Исплата средстава ће се вршити на текући или жиро рачун подносиоца, а износ средстава 
по основу појединачног захтјева не може бити виши од 2.000,00 КМ. 

Контролу прикупљања и утрошка средстава насталих претварањем пољопривредног 
земљишта у непољопривредне сврхе  ће обављати  Одјељење за привреду и пољопривреду/Одсјек 
за унапређење пољопривреде општине Приједор. 
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2. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 
 

Извор финансирања су средства прикупљена по основу уплате накнаде за претварање 
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у току 2009. године ( буџетска ставка 
722406, износ 30.000, 00 КМ). 
 
3.РЕАЛИЗАЦИЈА  ПРОГРАМА 

 
 Новчана средства из тачке 2 овог програма ће се моћи користити за: 

3.1.оспособљавање за пољопривредну производњу другог неплодног земљишта; 
3.2.мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета; 
3.3.испитивање плодности  земљишта; 
 
3.1. Оспособљавање за пољопривредну производњу другог неплодног земљишта  
 
 Оспособљавање за пољопривредну производњу другог неплодног земљишта је привођење 

неплодног земљишта пољопривредној производњи и намјени, одговарајућим агротехничким 
мјерама, као што су: крчење шибља, уништавање живица и корова, дубоко орање, одстрањивање 
биљних остатака (жила, корјења и сл.), изравнавања депресија тла, изградња приступних путева и 
прелаза и сл. 

Физичка лица, остварују подстицајна средстава на основу захтјева, уз који прилажу следећу 
документацију: 

 посједовни лист или уговор о закупу парцела на којима је извршено оспособљавање 
земљишта; 

 кратак опис активности; 
 рачуне о евентуалној набавци опреме и услуга, као доказ о висини извршених улагања; 
 фотокопију картице жиро/текућег рачуна; 
 фотокопију личне карте; 

 
Правна лица, поред напријед наведене документације достављају и фотокопију рјешења о 

упису у судски регистар. 
Уколико корисник није у могућности да уз захтјев достави тражена оригинална документа, 

дужан је уз фотокопију истих приложити овјерену изјаву о вјеродостојности истих. 
Подстицајна средства се утврђују у висини од 30 % одизноса комисијски процјењених 

инвестираних средстава. 
Захтјев за накнаду средстава за оспособљавање за пољопривредну производњу другог 

неплодног земљишта, се подноси прије обављања радова, у циљу што реалнијег сагледавања стања 
на лицу мјеста и стварања неопходне фото документације од стране чланова именоване комисије. 

Реализација средстава за подносиоце је предвиђена након завршетка радова и поновног 
изласка чланова комисије на лице мјеста.  

Рок за подношење захтјева за исплату подстицајних средстава је 01.09.2009.године. 
 
Такође, у циљу култивисања пољопривредних површина, запослени у одсјеку за унапређење 

пољопривреде ће у сарадњи са Пољопривредним институтом Б.Лука, реализовати програме 
унапређења производње крмног биља и стрних жита, као основе за развој сточарства на подручју 
општине Приједор. 
 

3.2. Мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета 
 Мелиорације представљају скуп различитих мјера које се проводе у циљу поправке 

физичких, хемијских и биолошких особина земљишта, те за стварање и одржавање оптималног 
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водно-ваздушног режима земљишта, ради обезбјеђења повољних услова за раст и развој гајених 
биљака и постизање стабилних приноса. 

Чланом 39. Закона прописане су мјере уређања пољопривредног земљишта које између 
осталог обухватају изградњу и одржавање система за наводњавање и одводњавање и побољшање 
квалитета пољопривредног земљишта (оглињавање, опјескавиње, калцификација са хумизацијом, 
поправка алкалних земљишта са гипсовањем и одстрањивањем сувишних лакорастворљивих соли 
из земљишта, мелиорационо ђубрење, подривање и риголовање, рекултивација оштећаних и 
уништених земљишта). 
 
3.2.1. Изградња и одржавање система за наводњавање и одводњавање 
 
  Право на подстицајна средства имају физичка и правна лица која се баве пољопривредном 
производњом  и која изврше улагања у изградњу система за наводњавање/одводњавање. Предмет 
подстицаја могу бити улагања у набављену покретну опрему за наводњавање/одводњавање (пумпе, 
цијеви, цријева и сл.) или извршени радови на изградњи сталне инфраструктуре за наводњавање 
(бушење и изградња бунара, бетонски канали, објекти пумпних станица и сл.), као и акумулација 
доводних канала и тунела, водозахватних грађевина, пумпних станица, устава, доводне и разводне 
мреже и других припадајућих објеката. 

Физичка лица, корисници система за навдњавање, остварују право на подстицајна 
средстава на основу захтјева, уз који прилажу следећу документацију: 

 посједовни лист или уговор о закупу парцела на којима је извршено наводњавање; 
 кратак опис постојеће производње; 
  рачуне о извршеној набавци опреме и услуга, као доказ о висини извршених  

 улагања која су предмет субвенционирања трошкова; 
 фотокопију картице жиро/текућег рачуна; 
 фотокопију личне карте; 

 
Правна лица, поред напријед наведене документације достављају и фотокопију рјешења о 

упису у судски регистар. 
Уколико корисник није у могућности да уз захтјев достави тражена оригинална документа, 

дужан је уз фотокопију истих приложити овјерену изјаву о вјеродостојности истих. 
Подстицајна средства се утврђују у висини од 30 % од износа инвестираних средстава. 
Рок за подношење захтјева за исплату подстицајних средстава је 01.11.2009.године. 
 

3.2.2. Калцификација земљишта 
 

Због дугогодишњег кориштења пољопривредног земљишта у монокултури, употребе 
неодговарајућих минералних ђубрива, те малих доза органског ђубрива, долази до појаве 
закисељавања земљишта, односно до повећања мобилности тешких метала. Овај ефекат се може 
сузбити кориштењем кречног материјала уношењем калцијума у различитим формама (филер, 
доломит, хидратни кречњак), што је и показао проведени четворогодишњи програм. 

Право на подстицајна средства за калцификацију земљишта, као мјеру поправке и 
побољшања земљишта, имају пољопривредни произвођачи (физичка лица) који у текућој години 
изврше калцификацију земљишта на минималној површини  од једног хектара. 

Корисници право на подстицајна средства остварују на основу захтјева уз који прилажу 
следећу документацију: 

 посједовни лист или уговор о закупу земљишта на коме је извршена калцификација; 
 доказ о извршеној анализи земљишта, са препоруком за калцификацију од стране  
      овлаштене институције за испитивање земљишта; 
 рачун о купљеном материјалу неопходном за калцификацију; 
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 фотокопију картице жиро/текућег рачуна; 
 фотокопију личне карте. 
 
Уколико корисник није у могућности да уз захтјев достави тражена оригинална документа, 

дужан је уз фотокопију истих приложити овјерену изјаву о вјеродостојности истих. 
Висина подстицајних средства за проведену мјеру калцификације земљишта износи 

200,00 КМ/ха. 
 

Рок за подношење захтјева за исплату подстицајних средстава  је 01. 12. 2009.године. 
 
3.3. Испитивање плодности  земљишта 

 
 Плодност земљишта јесте његова способност да истовремено задовољи потребе биљака за 
водом, храњивим материјама, ваздухом, топлотом, простором за коријенов систем, као и повољним 
биохемијским режимом. Недостатак било којег елемената представља лимитирајући  фактор биљне 
производње. 
 
 У оквиру контроле плодности земљишта утврђују се основни параметри плодности  
(киселост, садржај креча, хумуса, укупног азота, приступачних облика фосфора и калцијума). На 
основу добијених резултата агрохемијских анализа, у зависности од типа земљишта и гајених 
култура (ратарске, воћарске, повртларске), препоручују се одговарајуће количине и формулације 
ђубрива. 
 

Избор извођача услуге за испитивање плодности земљишта ће се вршити на основу избора 
најповољнијег понуђача, како је то прописано Законом о јавним набавкама. Предмет услуге 
представља испитивање плодности пољопривредног земљишта код 150 пољопривредних 
произвођача са подручја општине Приједор, за ратарске, повртларске и воћарске културе. 

 
ЗАКЉУЧАК 
 

Програм који се предлаже у складу је са Законом о пољопривредном земљишту и  
представља наставак рада на поправци квалитета пољопривредног земљишта на подручју наше 
општине.   

 
Средства предвиђена овим Програмом биће доступна свим пољопривредним 

произвођачима са територије општине Приједор. 
 

          Све активности на овом Пројекту, координираће Одсјек за унапређење пољопривреде, који 
ће на крају године сачинити извјештај о реализацији програма. 
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31 
На основу члана 89. став 4. Законa о шумама (,,Сл. гласник Републике Српске'' број 75/08), члана 
30. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута 
општине Приједор („Сл.гласник општине Приједор“ број 5/05 9/07), Скупштина општине Приједор 
на V сједници одржаној 30.03.2009.године, донијела је 
 
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Програма утрошкa  средстава остварених продајом  

дрвних сортимената у 2009.години  
 

 
Члан.1. 

Усваја се Програм утрошкa  средстава остварених продајом дрвних сортимената у    
2009.години (у даљем тексту: Програм). 
 

Члан 2. 
 Саставни дио ове Одлуке је Програм утрошкa  средстава остварених продајом дрвних 
сортимената у за 2009.године 
 

Члан 3. 
О провођењу ове Одлуке стараће се Административна служба општине Приједор, 

Одјељење за привреду и пољопривреду и Одсјек за унапређење пољопривреде. 
 

Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Приједор. 
 
 
Број:01-022-23/09      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.03.2009.године                                        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 
 

32 
П Р О Г Р А М 

утрошкa  средстава остварених продајом дрвних сортимената у 2009. години 
 
1. УВОД 

 
На основу члана 89. став 3. Закона о шумама ( „Службени гласник РС“, бр. 75/08), 

корисник шума и шумског земљишта у својини Републике дужан је да плаћа надокнаду за 
кориштење шума и шумског земљишта у висини од 10 % финансијских средстава остварених 
продајом шумских дрвних сортимената, утврђених по цијенама у шуми на пању, по цјеновнику 
корисника. 

Надокнада се уплаћује на рачун јавних прихода општине или града, а може се трошити за 
развој неразвијених подручја општине или града према програму и правилнику који усваја 
надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
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2. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 
Извори финансирања су средства уплаћена на рачун јавних прихода општине Приједор у 

2009. години, од стране шумског газдинства „Приједор“ Приједор, у износу од 10% од продатих 
шумских сортимената у 2009. години. 

 
3. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 

 
Средства за ове намјене су планирана буџетом општине за 2009 годину, у износу од 

125.000,00 КМ (буџетска ставка 722407).  
 

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА 
 

Програмом  ће бити обухваћени неразвијени дијелови општине Приједор, са  
којих потичу дрвни сортименти. 

На основу Одлуке о утврђивању неразвијених дијелова општине Приједор бр. 02-020-2/05 
од 09.02.2005. године, у неразвијене дијелове општине спадају слиједећа насеља која се наслањају 
на ШГ „ Приједор“: 
-Ламовита 
-Бистрица 
-Велико Паланчиште 
-Црна Долина и 
-Горњи Јеловац 
 Средства у планираном износу за 2009. годину, намијењена развоју наведених насеља била 
би утрошена за: 
-одржавање путева; 
-заштиту изворишта питке воде; 
-спречавање ерозија од бујичних водотока; 
-спречавање одрона земљишта и  
-пошумљавање ерозивних земљишта. 
 
 Представници наведених насеља треба да најкасније до 01.12.2009. године надлежном 
општинском одјељењу поднесу писмени захтјев, са описом активности и неопходним  средствима, 
придржавајући се наведених ставки за развој ових насеља. 
 

ЗАКЉУЧАК 
 
Програм утрошка средстава прикупљених на рачун јавних прихода општине  

Приједор, а насталих од продаје дрвних сортимената у шумама ШГ „Приједор“ које су наслоњене 
на напријед наведена насеља, има за циљ да се истима помогне у одржању/побољшању 
инфраструктуре, те да се санирају штете настале експлоатацијом шуме у непосредној близини. 
 
 Све активности на овом програму координираће надлежна општинска одјељења, која ће на 
крају године сачинити извјештај о реализацији програма. 
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33 
На основу чл. 41. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04), чл. 
18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07), 
Скупштина општине Приједор на V сједници 
одржаној  30.03.2009.године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о избору замјеника Начелника општине 

Приједор 
 
1. Г-дин Ђаковић Миленко из Приједора бира 
    се за замјеника Начелника општине 
    Приједор. 
  
2. Мандат замјеника Начелника траје до краја 
    мандата Начелника општине Приједор,  
   односно до краја мандата Скупштине 
   општине Приједор. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
    доношења, а објавиће се у "Службеном  
    гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-35/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор,     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г.  Прим. др. Азра пашалић,с.р. 
     * * * 
34 
На основу члана 18. и 45. Статута општине 
Приједор ( Службени гласник општине 
Приједор број: 5/05 и 9/07) и члана 128. 
Пословника скупштине општине Приједор 
(Службени гласник општине Приједор број: 
8/05 и 3/06 и 10/07) након разматрања 
Приједлога Мјера за ублажавање негативних 
ефеката свјетске економске кризе на општину 
Приједор, Скупштина општине Приједор на I 
Посебној  сједници одржаној дана 23.03.2009. 
године донијела је сљедећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Скупштина општине Приједор усваја  
Мјере за ублажавање негативних ефеката 
свјетске економске кризе на општину 
Приједор, 
 
 
 
 

 
2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се  у „Службеном 
гласнику општине Приједор“ 
 
Број:01-022-15/09  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.3.09.г.   Прим. др. Азра Пашлић,с.р. 

* * * 
35 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 128. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 3/06 
и 10/07), разматрајући Извјештај о раду 
установа из области културе за 2008.годину, 
Скупштина општине Приједор на V сједници 
одржаној дана 30.03.2009.године, донијела је 
следећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Извјештај о раду  установа из 
области културе за 2008.годину и то: 
 
- Народна библиотека "Ћирило и Методије" 
-  Музеј Козаре Приједор, 
- Позорише "Приједор" Приједор 
- Галерија 96 Приједор 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-25/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
36 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 128. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 3/06 
и 10/07), разматрајући Информацију о раду 
културно - умјетничких друштава за 
2008.годину, Скупштина општине Приједор 
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 на V сједници одржаној дана 
30.03.2009.године, донијела је следећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Информација о раду културно - 
умјетничких друштава за 2008.годину. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-26/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
37 
 На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 128. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 3/06 
и 10/07), разматрајући Извјештај о раду  ИПЦ 
„Козарски вјесник“ АД Приједор за 
2008.годину, Скупштина општине Приједор 
на V сједници одржаној дана 
30.03.2009.године, донијела је слиједећи 
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Извјештај о раду  ИПЦ „Козарски 
вјесник“ АД Приједор за 2008.годину, 
осим у дијелу Завршних напомена које се 
односе на  повећање учешћа општине 
Приједор у суфинансирању ИПЦ „Козарски 
вјесник“ АД Приједор . 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-24/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.3.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 

38. АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине 
Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
I 

Одобравају се новчана средства у износу од 
10.000,00 КМ, Аеро-клубу „Приједор“ из 
Приједора на име помоћи за куповину  
једрилице „BLANIK“ L-23. 
 

II 
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 
Буџета општине Приједор, са ставке 6143006 
Средства резерви за спортске активности, на 
жиро рачун број: 562-007-00002558-44, 
отворен код Развојне банке, ЈИБ: 
4401530800007. 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 
а о извршењу исте стараће се Одјељење за 
финансије и иста ће бити објављена у 
"Службеном гласнику општине Приједор".   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Аеро клуб „Приједор“ из Приједора обратио 
се Начелнику општине Приједор са захтјевом 
за новчану помоћ потребну за набавку 
једрилице „BLANIK“ L-23. 
 У захтјеву наводе да више од двадесет 
година нису набављали било какво летачко 
средство, те да опрема и средства са којима 
тренутно располажу су у лошем стању. 
На основу напријед изложеног а у складу са 
Одлуком о Буџету за 2009.годину додјељују 
се назначена средства Аеро-клубу „Приједор“  
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како је назначено у диспозитиву ове oдлуке, а 
везано за позицију 6143006 (Средства резерви 
за спортске активности). 
 
Број: 02- 40-370/09 Начелник Општине 
Датум: 16.03.2009.г.      Марко Павић,с.р.  

* * * 
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице 
Трнопоље бр. 03/09 од 20.02.2009. године, 
Збор грађана одржан дана 21.03.2009. године 
је донио: 

О Д Л У К У 
о избору 4 члана Савјета мјесне заједнице 

Трнопоље 
 
I  За чланове Савјета мјесне заједнице 
Трнопоље изабрани су: 

 Бешић Зилхад 
 Пихић Мидхад 
 Сивац Шабан 
 Сајак Свето 

 
II Одлука ступа на снагу 8. дана након 
објављивања у Службеном гласнику општине         
Приједор. 
Датум: 24.03.2009. године 
 
ИСПРЕД СЛУЖБЕ ЗА МЈЕСНЕ  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
           ЗАЈЕДНИЦЕ           ЗБОРА 
             Јеж Ђорђе                       Балтић Владо 

* * * 
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице 
Трнопоље бр. 03/09 од 20.02.2009. године, 
Збор грађана одржан дана 21.03.2009. године 
је донио: 

О Д Л У К У 
о опозиву 4 члана Савјета 

 
I  Опозвани чланови Савјета су: 

 Башић Неџад; 
 Гарибовић Самира; 
 Трњанин Санела; 
 Милутиновић Драган. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
II Одлука ступа на снагу 8. дана након 
објављивања у Службеном гласнику општине         
Приједор. 
 
Датум: 24.03.2009. године 
 
ИСПРЕД СЛУЖБЕ ЗА МЈЕСНЕ  ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
           ЗАЈЕДНИЦЕ           ЗБОРА 
             Јеж Ђорђе                       Балтић Владо 

*** 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04) и члана 29. Статута 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“, број: 2/2000) Буџета 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“, број: 7/04) Начелник 
општине, д о н о с и 
 

П Р А В И Л Н И К 
о условима и начину додјеле једнократне 
новчане помоћи социјално угроженим 

грађанима из средстава буџета 
 

Члан 1. 
Овим правилником утврђују се услови за 
додјелу једнократне финансијске помоћи из 
средстава буџета општине Приједор за 
календарску годину и начин остваривања те 
помоћи. 
 

Члан 2. 
Помоћ из члана 1. овог правилника може 
остварити појединац или породица. 
 

Члан 3. 
Помоћ додјељује Начелник општине у 
изузетним случајевима, када су исцрпљене 
могућности у другим институцијама 
надлежним за ову врсту помоћи и на основу 
дискреционе оцјене о потреби додјеле. 
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Члан 4. 

Услови за остваривање помоћи појединца 
или породице су слиједећи и примјењују се 
кумулативно: 
 
- пребивалиште или трајно настањење на 
подручју општине Приједор најмање 
последњих шест мјесеци; 
- изузетно тешке тренутне животне 
околности (стање социјалне нужде, несретан 
случај у породици, велика штета у 
породичном домаћинству настала због 
несреће или елементарне непогоде, скупо 
лијечење тешке болести и слично). 

 
Члан 5. 

Појединац или породица по истој основи 
може остварити помоћ у највишем износу од 
1.500,00 КМ. 
Појединац или породица може ову врсту 
помоћи остварити највише два пута годишње 
по различитим основама. 
 

Члан 6. 
Помоћ се остварује на основу захтјева 
корисника и припадајуће документације 
којим се доказује постојање услова за 
остваривање помоћи по овом правилнику. 
Документацију из става 1. чине: 
 
- фотокопија личне карте подносиоца захтјева 
или увјерење о пребивалишту, 
- фотокопија личне карте, родног листа свих 
чланова породице, 
- фотокопија мјесечних одрезака личних 
примања (плате, пензије, помоћи за 
уздржавање, накнада са завода за 
запошљавање) или изјава са пуном 
материјалном одговорношћу да не остварује  
наведене приходе ни по ком основу, 
- доказ о незапослености, ако је подносиоц 
захтјева незаполено лице, 
- документација која доказује наводе из 
захтјева (нпр. лијечничка документација, 
извод из матичне књиге умрлих, записник 
надлежног органа о догађању). 
 
 
 
 

Захтјев се подноси Начелнику општине. 
Стручна служба Начелника, утврђује да ли су 
испуњени услови за остваривање помоћи. На 
основу приједлога из претходног става, 
Начелник доноси закључак о захтјеву. 
На основу донесеног закључка, Одјељење за 
финансије исплаћује одобрени износ из 
закључка. 
 
Стручна служба Начелника о одлуци је 
дужна извјестити подносиоца захтјева. 

 
Члан 7. 

Средства за исплату једнократне новчане 
помоћи обезбјеђују се буџетом општине за 
календарску годину са позиције 614200 
Једнократне помоћи социјално угрожених. 
 

Члан 8. 
Овај правилник се примјењује уз одобрени 
буџет за сваку календарску годину и уједно је 
саставни дио овог правилника. 

 
Број : 02 -40-83-1/05      Начелник Општине  
Датум:01.02.2005.г.        Марко Павић,с.р.  

* * * 
 
На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 
42/05 и 118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), а у вези са Одлуком 
Скупштине општине Приједор, број: 01-022-
8708 од 07.02.2008. године Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 
 
1. Даје се сагласност на Статут 
Туристичке организације општине Приједор. 
 
 
 
 
 
 



Страна  153                                           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                           Број: 4/09 
_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
„Службеном глснику општине Приједор“. 

 
Број: 02-023-2/09  Начелник Општине   
Датум: 19.03.2009.г        Марко Павић,с.р. 

* * * 
 
На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 
42/05 и 118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), а у вези са Одлуком 
Скупштине општине Приједор, број: 01-022-
8708 од 07.02.2008. године Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ  

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  

ПРИЈЕДОР 
 
1.Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Туристичке организације 
општине Приједор. 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
„Службеном глснику општине Приједор“. 

 
Број: 02-023-2 /09           Начелник Општине 
Датум: 19.03.2009.г.        Марко Павић,с.р. 

* * * 
На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС",бр. 
101/04) и члана 46. Статута Општине 
Приједор ("Службени гласник Општине 
Приједор",бр. 5/05), Начелник Општине 
Приједор, доноси: 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ "ЦЕНТАР ЗА 
ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА" ПРИЈЕДОР 

 
1. Даје се сагласност на Статут Јавне 
установе "Центар за приказивање филмова" 
Приједор. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Приједор". 
 
Број:02-023-3/09 Начелник Општине 
Датум: 20.03.2009.г.       Марко Павић,с.р. 

* * * 
На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС",бр. 
101/04) и члана 46. Статута Општине 
Приједор ("Службени гласник Општине 
Приједор",бр. 5/05), Начелник Општине 
Приједор, доноси: 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА ЈУ  "ЦЕНТАР ЗА 

ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА" ПРИЈЕДОР 
 
 
1. Даје се сагласност на Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста Јавне установе "Центар за 
приказивање филмова" Приједор. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном давања 
сагласности од стране Оснивача. 
 
Број:02-023-4/09 Начелник Општине 
Датум: 20.03.2009.г.       Марко Павић,с.р. 
 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 



Страна  154                                           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                           Број: 4/09 
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 
Број Акта                            Страна 
20 Одлука о  Програму уређења грађевинског земљишта за 2009. годину 117 
21  Програм уређења грађевинског земљишта за 2009.годину   118 
22 Одлука о утврђивању базне цијене за обрачун накнаде уређења  
 градског грађевинског земљишта      125 
23 Одлука о утврђивању основице за израчунавање висине једократне 
 ренте          125 
24 Одлука о Регулационом плану подручја насеља "Урије" - Југ   126 
25 Одлука о усвајању Програма редовног одржавања, реконструкције и 
 изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на  
 подручју Општине Приједор за 2009.годину     127 
26 Програм редовног одржавања, реконструкције и изградње локалних  
             путева, некатегорисаних путева и улица на подручју општине  приједор   
 за 2009. Годину        128 
27 Одллука о изради студије изводљивости изградње индустријских и  
 пословних зона        139 
28 Одлука о мјерама и заштити од пољске штете и спаљивање органских  
 остатака на пољопривредном земљишту     139 
29 Одлулка о усвајању Програма кориштења средстава накнаде за  
 промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе 142 
30 Програм кориштења средстава накнаде за промјену намјене  
 пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе   143 
31 Одлука о усвајању Програма утрошка средстава остварених продајом 
 дрвних сортимената у 2009.години      147 
32 Програм утрошка средстава остварених продајом дрвних сортимената у  
 2009.години         147 
33  Рјешење о избору Замјеника Начелника општине Приједор   149 
34 Закључак . мјере за ублажавање негативних ефеката свјетске економске  
 кризе на општину Приједор        149 
35 Закључак - Извјештај о раду установа из области културе за 2008.годину 149 
36 Закључак - Информација о раду КУД-а  за 2008.годину   149 
37 Закључак ИПЦ "Козарски вјесник"Приједор     150 
38 Акти Начелника Општине       150 
 
 
 
 
 
 

-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба 
Скупштине општине и начелника општине. 
На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
8/05,3/06 и 10/07), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, 
дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125.  
Web adresa: www.opstinaprijedor.org. 
  
 
 


