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На основу члана 18. Статута Општине
Приједор (Сл. гласник Општине Приједор
бр.5/2005 и 9/07 ) и чланова 133, 134, 135,
136 и 137. Пословника скупштине општине
Приједор (Службени гласник Општине
Приједор бр. 9/09) Скупштина општине
Приједор на XXIII сједници одржаној дана
17.02.2011. године донијела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ЗА
2011. ГОДИНУ
I УВОД
Програмом рада утврђује се садржај
послова и задатака Скупштине општине,
начин и рокови њиховог извршавања као и
носиоци тих активности.
Програм
рада
Скупштине
општине
Приједор
за
2011.годину
садржи
активности Скупштине које произилазе из
Устава, Закона, Статута општине и других
прописа, утврђене политике и економског
развоја општине, као и друге послове и
задатке у рјешавању питања од интереса за
грађане.
У припреми за израду Програма рада
прибављени су приједлози и мишљења
Начелника општине Приједор и политичких
партија и странака, те невладиних
организација.

БРОЈ
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Web adresa
www.opstinaprijedor.org.

Скупштина
општине
Приједор
у
2011.години ће своје активности усмјерити
у складу са овим Програмом рада који
обухвата најактуелнија питања друштвено
економског развоја која су од интереса за
грађане, предузећа, установе и друге облике
организовања живота и рада у општини
Приједор.
Током цијеле године Скупштина ће водити
активности у стварању услова за бољи рад
многих установа, предузећа, спортских
клубова и културно умјетничких друштава
те удружења грађана.
Скупштина ће разматрати и друга питања
која нису предвиђена овим Програмом, за
која током године покрену иницијативу
грађани, политичке странке и партије и
други легитимни субјекти, а у складу са
Законон, Статутом општине и Пословником
Скупштине општине .
Како је Програм сачињен по тромјесечјима,
у том смислу је и потребно пратити његово
извршење.
II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА
ЈАНУАР - МАРТ 2011. године
1. Приједлог Програма рада Скупштине
општине Приједор за 2011.годину
Обрађивач: Служба за административне
послове Скупштине,
Предлагач:
Предсједница
Скупштине
општине
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2. Извјештај о раду Начелника општине и
раду Општинске административне
службе за 2010.годину,
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
општине и Начелника општине,
Предлагач: Начелник општине.

10. Информација о реализасцији Програма
коришћења средстава за
унапређење
пољопривредне производње за 2010.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду.
Предлагач: Начелник општине

3.Приједлог
Одлуке
о
утврђивању
дјелатности А.Д. „Градска Тржница“
дјелатношћу од посебног друштвеног
интереса,
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
општине и Начелника Општине,
Предлагач: Начелник општине.

11. Извјештај о раду Агенције за економски
развој „ПРЕДА-ПД“ Приједор.
Обрађивач: Агенција за економски развој
"ПРЕДА-ПД" Приједор,
Предлагач: Начелник општине.

4.Приједлог
Програма
уређења
грађевинског земљишта за 2011.годину,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
5. Приједлог Одлуке о утврђивању базне
цијене за обрачун накнаде уређења
градског грађевинског земљишта за
2011.годину,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
6. Приједлог Одлуке о утврђивању
основице за израчунавање висине
једнократне ренте у 2011.години,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
7. Приједлог Одлуке о објектима за које
није потребно одобрење за грађење;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
8. Информација о реализацији мјера за
ублажавање негативних ефеката
свјетске економске кризе на општину
Приједор,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине.
9. Информација о индустријској зони
„Целпак“,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду.
Предлагач: Начелник општине.

12. Информација о раду установа из
области културе и културно-умјетничких
друштава на подручју општине Приједор
за 2010.годину;
-Народна библиотека "Ћирило и Методије"
-Музеј Козаре Приједор
-Позориште "Приједор" Приједор
-Галерија '96 Приједор
-Центар за приказивање филмова
-КУД-ови
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директори
установа и секретари КУД-ова,
Предлагач: Начелник општине.
13. Информација о раду Територијалне
ватрогасне јединице Приједор
Обрађивач: Одјељење за општу управу и
командир ТВЈ Приједор
Предлагач: Начелник општине.
14. Извјештај о раду ИПЦ "Козарски
вјесник" Приједор за 2010.годину;
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ИПЦ "Козарски
вјесник" Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
15. Информација о пружању правне помоћи
у општини Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Начелник општине.
16. Приједлог Програма о редовном
одржавању путева и улица за 2011.годину,
Обрађивач: Одјељење за стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
17. Информација о реализацији оперативног
плана стратешког плана добре
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управе у области вода и животне средине на
подручју општине Приједор за 2010.годину,
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.

5. Приједлог Одлуке о постављању објеката
привременог карактера,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.

18. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о
јавном оглашавању,
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.

6. Информација о пословању јавних
предузећа у 2010.години;
-АД "Топлана" Приједор,
-АД "Градска тржница" Приједор,
-АД "Водовод" Приједор,
-АД "Комуналне услуге" Приједор,
-ЈП "Завод за изградњу града" Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Јавна предузећа,
Предлагач: Начелник општине.

19. Приједлог оперативног плана добре
управе у области вода и заштите
животне средине општине Приједор за
2011.годину,
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
20. Извјештај о раду РЈП-Сједиште
замјеника Приједор за 2010.годину,
Обрађивач:
РЈП-Сједиште
замјеника
Приједор
Предлагач: Начелник општине.
АПРИЛ-ЈУНИ 2011.године
1. Извјештај о извршењу Буџета Општине
Приједор за 2010.годину;
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
2. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана подручја Матарушко
поље, Матарушко поље II и насеља
„Тукови“ – Секције 2,3 и 5,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
3. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана подручја Матарушко
поље, Матарушко поље II и насеља
„Тукови“ – Секција 4,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
4. Приједлог Одлуке о приступању изради
Регулационог плана насеља Нова
Орловача,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.

7. Информација о статусу, броју и
структури развојних пројеката које треба
реализовати
у
2011.години
према
Стратегији развоја општине Приједор
2008-2013.године;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Агенција за економски
развој општине Приједор"ПРЕДА-ПД"
Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
8. Информација о стању и перспективи
развоја шумарства на подручју
општине Приједор,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине.
9. Информација о стању и перспективи
развоја пољопривредне производње
на подручју општине Приједор,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине.
10. Извјештај о раду здравствених,
социјалних и јавних установа на подручју
општине Приједор у 2010.години;
-Дом здравља Приједор,
-Градска апотека Приједор,
-Центар за социјални рад Приједор,
-ЈУ Спортска дворана "Младост" Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, директори здравствених,
социјалних и јавних установа,
Предлагач: Начелник општине.
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11. Информација о раду ОО Црвени крст
Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,
Предлагач: Начелник општине
12. Информација о дјеловању омладинског
сектора на подручју општине Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, Омладински Савјет општине
Приједор и Комисија за младе,
Предлагач: Начелник Општине.
13. Информација о спроведеним редовним
изборима за чланове Савјета
мјесних заједница,
Обрађивач Служба за мјесне заједнице,
Предлагач: Начелник Општине.
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19. Приједлог одлука о додјели награда и
признања
општине
Приједор
за
2011.годину,
Обрађивач: Комисија за награде и признања
и Стручна служба Скупштине и Начелника
општине,
Предлагач: Начелник општине.
20. Приједлог одлуке о измјени и допуни
Одлуке о именима улица и тргова,
Обрађивач: Комисија за сспровођење
поступка и утврђивања Грба општине
промјене и назива појединих улица те
одређивање назива неименованим улицама
и насељима и Стручна служба Скупштине
општине и Начелника општине.
Предлагач: Начелник општине
ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 2011.године

14. Информација о раду Савјета мјесних
заједница,
Обрађивач Служба за мјесне заједнице,
Предлагач: Начелник Општине.
15. Извјештај о реализацији Одлуке о
допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих бораца и
умрлих бораца,
Обрађивач:
Одјељење
за
борачкоинвалидску заштиту,
Предлагач: Начелник Општине.
16. Информација о реализацији закључака
Скупштине општине бр. 01-022-61/10 од
20.05.2010.године усвојених у вези
са
Информацијом о стању електроенергетске
инфраструктуре подручја које покрива РЈ
„Електродистрибуција“Приједор,
улагањима, перспективама развоја и
проблемима,
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
17. Извјештај о раду Службе за
инспекцијски надзор за 2010.годину,
Обрађивач: Служба за инспекцијски надзор,
Предлагач: Начелник општине.
18. Извјештај о раду Службе комуналне
полиције за 2010.годину,
Обрађивач: Служба комуналне полиције,
Предлагач: Начелник општине.

1. Извјештај о извршењу Буџета Општине
Приједор за период - јануар – јуни
2011.године;
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
2. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана пословне зоне „Чиркин
Поље“ (секција 1),
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
3. Приједлог Одлуке о приступању изради
Регулационог плана дијела насеља Доња
Пухарска,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
4. Приједлог Одлуке о уређењу простора
општине Приједор (нагласак је на
заштити животне средине, регулисање
других области кориштења простора
према
препорукама Просторног плана
општине Приједор),
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
5. Приједлог Одлуке о приступању изради
Зонинг плана урбаног подручја
Приједора,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
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Предлагач: Начелник општине.
6.
Извјештај
о
раду
Туристичке
организације Општине Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Туристичка
организација Општине Приједор
Предлагач: Начелник општине
7. Информација о раду Пореске управе РСПодручни центар Приједор,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Пореска управа РС Подручни центар Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
8. Информација о раду спортских клубова и
спортских организација на подручју
општине Приједор,
Обрађивач:
Одјељење
за
друштвне
дјелатности, Савјет за спорт и
представници спортских клубова,
Предлагач: Начелник општине.
9. Извјештај о раду Дјечијег вртића
„Радост“ Приједор,
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор Дјечијег вртића
„Радост“ Приједор,
Предлагач: Начелник општине
10. Информација о стању и статусу објеката
– имовине мјесних заједница;
Обрађивач: Служба за мјесне заједнице,
Предлагач: Начелник општине.
11. Извјештај о раду паркинг сервиса за
2010.годину,
Обрађивач: Одсјек за саобраћај и паркинге,
Предлагач: Начелник општине.
12. Информација о току реализације
пројекта водоснабдјевања Приједора
СЕЦО,
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР - 2011.године
1. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о
усвајању Буџета општине Приједор
за 2011.годину;
Обрађивач:Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
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2. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о
извршењу Буџета општине
Приједор за 2011.годину;
Обрађивач:Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
3. Приједлог одлуке о усвајању Буџета
општине Приједор за 2012.годину;
Обрађивач:Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
4. Приједлог Одлуке о извршењу буџета
Општине Приједор за 2012.годину;
Обрађивач:Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине.
5. Приједлог Одлуке о приступању изради
Регулационог плана за нове
пословне зоне у Приједору (секција 2);
Обрађивач.
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
6. Приједлог Одлуке о приступању изради
Регулационог плана простора уз
корито ријека Сане и Гомјенице на урбаном
подручју Приједора (секција 1);
Обрађивач.
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
7. Приједлог Одлуке о грађевинском
земљишту;
Обрађивач: Одјељење за просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине.
8.
Информације о броју и структури
привредних субјеката ( правних и
физичких лица) на подручју општине
Приједор;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду.
Предлагач: Начелник општине.
9. Извјештај о раду Фондације за развој
„Приједор“:
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду.
Предлагач: Начелник општине.
10. Информација о избору и реализацији
пројеката невладиних организација у
2011.години;
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Обрађивач:
Одјељење
за
дјелатности,
Предлагач: Начелник општине.

друштвне

11.
Информација
о
школској
2010/2011.години са приједлогом мјера за
побољшање васпитно-образовног процеса;
Обрађивач:
Одјељење
за
друштвне
дјелатности, Активи директора основних
и средњих школа,
Предлагач: Начелник општине.
12.
Приједлог
Одлуке
о
избору
приоритетних области за финансирање
пројеката невладиних организација у
2012.години;
Обрађивач:
Одјељење
за
друштвне
дјелатности, Комисија за сарадњу са
удружењима и фондацијама општине
Приједор,
Предлагач: Начелник општине.
13. Информација о реализацији Пројекта у
повратничким, избјегличким и
ромским насељима;
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине.
III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Скупштина општине Приједор ће за
планирани период односно у 2011. години
на основу захтјева одборника, политичких
партија и странака те других субјеката који
креирају политику локалне заједнице
покренути питања и по потреби одржати
тематске сједнице скупштине општине из
области гдје је општина надлежна да их
уређује и дјелује у складу са законом.
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У току календарске године, Станица
јавне безбједности поднијеће информацију
о безбједносној ситуацији на подручју
општине Приједор.
IV МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
Обавеза свих носилаца активности и
задатака при реализацији овог Програма а у
циљу ефикаснијих припрема сједница
скупштина:
да материјали буду стручно обрађени и
припремљени
у
довољном
броју
примјерака, са јасно назначеним и
образложеним разлозима и циљевима,
писани језички и граматички јасним
ријечима, уз појашњење свих стручних
израза,
да материјале претходно доставе на
разматрање
овлаштеном предлагачу, а
након тога, у случају да то буде потребно,
са извршеним исправкама, измјенама и
допунама, најкасније 10 дана прије
предвиђеног рока, доставе материјале
Стручној служби ради благовремене
доставе и дистрибуције материјала за
засједање Скупштине општине како би
Скупштина могла одржавати сједнице
према Програму
да материјале разматрају радна тијела
Скупштине општине из своје надлежности
те мишљења о истим доставе Скупштини.
Овај Програм ће доставити свим носиоцима
активности и задатака, као и свим другим
субјектима заинтерсованим за његово
праћење и реализацију.
Број: 01-022-17/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
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На основу члана 51. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 30/07 и 29/10), члана 30. Закна о локалној самоуправи
(“Службени гласник Републике Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута
општине Приједор (“Службени гласник Општине Приједор”, број: 5/05 и 9/07), Скупштина
општине Приједор на XXIII сједници одржаној 17.02.2011. године, донијела је

ОДЛУКУ
о задужењу Општине ради реализације пројеката
водоводне и канализационе инфраструктуре на подручју општине Приједор

I
Општина Приједор се оквирно задужује ради реализације пројеката водоводне и канализационе
инфраструктуре на подручју општине Приједор у износу oд
15.750.000 КМ (словима: петнаест милиона и седамсто педесет хиљада конвертибилних марака)

II
Овом одлуком задужује се Општина Приједор, ради реализације I фазе пројеката водоводне и
канализационе инфраструктуре на подручју општине Приједор у износу од 6.500.000 КМ
(Словима: шестмилионапетстотинахиљадаконвертибилнихмарака).
III
Кредитна средства из тачке I усмјериће се за реализацију Пројекта како слиједи:
1.
Изградња новог канализационог система, система одводње
атмосферских вода, реконструкције постојећег канализационог
система отпадних вода подручја Гомјенице и изградња секундарне
канализационе мреже у насељу Тукови..
2.300.000 КМ,
2.
Изградња примарне и секундарне мреже за насеља прикључена на
регионални водовод Црно Врело.......................
2.700.000 КМ и
3.
Изградња водоводног система Томашичких језера прве фазе –
примарна дистрибутивна мрежа ...............................................
1.500.000 КМ.
IV
Кредитна средства из тачке I ове одлуке за која се задужује Општина, обезбиједиће се
дугорочним банкарским кредитом код Европске инвестиционе банке (ЕИБ), а у сарадњи са
Министарством финансија и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Српске уз следеће услове:
Каматна стопа фиксна на дан потписивања уговора (тренутно 4,6%),
Рок отплате: 25 (двадесет пет година),
Повлачење у 4 транше (сваке године по једна),
– свака транша као посебан кредит,
Грејс период. 8 (осам) година, урачунат у рок отплате,
Минимални износ транше по једном Пројекта у РС је 3.000.000 евра,
Отплата кредита вршит ће се из редовних средстава буџета Општине Приједор по плану буџета
за текућу годину, а у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске,
Отплата: свака транша у 17 полугодишњих рата (укупно 34),
Постојећи проценат задужености Општине Приједор у 2011. години без кредита из става 1. ове
Одлуке је 11,29 %,
Проценат задужености Општине Приједор у 2011. години са кредитом из става 1. ове Одлуке је
11,46 %,
Осигурање отплате: мјенице и бјанко потписани вирмани по трансакционом рачуну Општине
Приједор, у складу са условима из супсидијарног уговора са Министарством финансија
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Период амортизације капиталних инвестиција које се финансирају из задужења по овом
кредиту су:
Вијек трајања
Редб Врста објекта
капиталних
рој
објеката
67 година
1
Црпне станице, бетонске и зидане
2
Објекти за припремање, филтрирање, омекшивање и
25 година
деминерализацију воде
3
Објекти доводне и разводне водоводне мреже-челични
30 година
и остали
4
30 година
Објекти канализације-од осталог материјала

Период имплементације пројекта 2011.-2014. година,
V
Овлашћује се Начелник Општине Приједор за потписивање уговора о преносу
кредитних и донаторских средстава по Пројектима, као и споразума о супсидијарном кредиту
којим ће се дефинисати инструменти обезбеђења и начин враћања средстава која се преносе на
кредитном основу.
VI
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Општине
Приједор“.
Број: 01-022-3/11
Приједор
Датум: 17.02.2011.г.

3
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 18. Статута Општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,
број: 5/05 и 9/07), а у вези са чланом 144.
став 1. Закона о здравственој заштити
Републике Српске („Службени гласник
РС“, број: 106/09), Скупштина општине
Приједор, на XXIII сједници одржаној
17.02.2011.године, донијела је
ОДЛУКУ
о организовању Јавне здравствене установе
„Дом здравља“ Приједор
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Ради обезбјеђивања права грађана на
примарну здравствену заштиту по систему
породичне медицине, оснива се Јавна
здравствена установа "ДОМ ЗДРАВЉА"

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др Азра Пашалић,с.р.

Приједор (у даљем тексту:
здравља“ Приједор).

ЈЗУ „Дом

Члан 2.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор има
својство правног лица које стиче даном
уписа у судски регистар.
Члан 3.
Оснивач ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор је општина Приједор (у даљем
тексту: Оснивач).
Сједиште
ЈЗУ„Дом
здравља“
Приједор је у Приједору, у Улици Вожда
Карађорђа, број 2.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
послује под називом: Јавна здравствена
установа "ДОМ ЗДРАВЉА" Приједор.
Скраћени назив установе је ЈЗУ
„Дом здравља“ Приједор.
Члан 4.
У свом раду ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор користи округли печат пречника
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30 милиметара са текстом по ободу Јавна
здравствена
установа
Приједор,
а
хоризонтално у средини ДОМ ЗДРАВЉА.
Број печата и текст на печату у
организационим јединицама JЗУ „Дом
здравља“ Приједор
утврђује директор
посебним актом.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор има штамбиљ
правоугаоног
облика
величине
50
милиметара пута 20 милиметара у којем је
текст:
-у првом реду: ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА
УСТАНОВА,
-у другом реду: "ДОМ ЗДРАВЉА"
Приједор,
-у трећем реду: број и датум.
II - ПРАВНИ ПРОМЕТ, ЗАСТУПАЊЕ И
ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 5.
У правном промету са трећим
лицима ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
иступа у своје име и за свој рачун,
самостално и без ограничења.
Члан 6.
За обавезе у правном промету ЈЗУ „
Дом здравља“ Приједор одговара без
ограничења свим средствима којима
располаже.
За обавезе ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор у
правном промету Оснивач одговара до
висине оснивачког улога.
Члан 7.
Правни промет, заступање и
представљање ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
ближе ће се дефинисати Статутом установе.
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- породичну медицину,
- имунизацију и хигијенско-епидемиолошку
дјелатност,
- послове лабораторије (биохемијска,
хематолошка и стоматолошка) и послове
дијагностике,
- снабдјевање лијековима и медицинским
средствима,
- хитну медицинску помоћ и хитан
санитетски превоз одређен по стандардима
- превентивну, дјечију и општу
стоматологију,
- центар за физикалну рехабилитацију у
заједници (Ц Б Р ) и центар за заштиту
менталног здравља ( Ц М З ),
- амбуланте за специјалистичке консултације из педијатрије и гинекологије,
- посјете консултаната-специјалиста, а може
организовати и наставу по овлашћењу
универзитета, те обављати научно –
истраживачку дјелатност за област за коју
је регистрован, у складу са законом.
Члан 9.
Дјелатност
ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор, у складу са Законом о
класификацији дјелатности и о регистру
јединица разврставања („Службени гласник
Републике Српске“, број: 119/10) одређена
је у области - здравствени и социјални рад,
и означено шифром 86., као и у гранама и
разредима, означеним на слиједећи начин:
грана

разред

86.2

86.21

Дјелатност опште
медицинске праксе;
1.медицинско савјетовање
и лијечење, укључујући
и превентивну медицинску заштиту у области
опште меди- цине коју
обављају доктори опште
праксе

86.22

Дјелатност специјалистичке медицинске праксе;
- медицинско савјетовање и
лијечење, укључујући
превентивну медицинску
заштиту, у области
специјалистичке медицине
која обављају доктори
специјалисти и хирурзи.

III – ДЈЕЛАТНОСТ
Члан 8.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор је
здравствена установа која организује и
проводи примарну здравствену заштиту по
моделу породичцне медицине.
У циљу провођења мјера од
посебног друштвеног интереса (примарна,
секундарна и терцијална превенција
болести, повреда и стања), ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор у складу са Законом о
здравственој заштити обезбеђује:
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86.23 Дјелатност стоматолошке
праксе;
-дјелатности опште и
специјалистичке стоматолошке праксе, нпр. лијечење
болести зуба, ендодонције и
педодонције;
-орална патологија,
-ортодонтске дјелатности,
-оралну хирургију.
32.5 32.50 Производња медицинских и
стоматолошких инструмената
и прибора;
- производња вјештачких зуба и
мостова итд., израђених у зубу
- техничким лабораторијима,
86.9 86.90 Остала дјелатност
здравствене заштите;
-дјелатности медицинских
сестара, бабица,физиотерапеута у области оптометрије,
хидротерапије, медицинске
масаже, радне терапије,
говорне терапије, педијатрије,
хомеопатије,киропратике,
акупунктуре итд.
Те се дјелатности могу
обављати у здравственим
амбулантама при предузећима,
школама старчким домовима,
радним организацијама, у
домовима здравља у домовима
пацијената и на другом мјесту.
Овај разред такође укључује:
- дјелатности зубни терапеути,
зубни асистенти и зубни
хигијеничари у школским
амбулантама, који могу
радити самостално чији рад,
рад редовно надзиру
стоматолози,
- дјелатности медицинских
лабораторија као што су:
-радиолошке лабораторије и
остали дијагностички центри,
-лабораторије за анализу крви,
-транспорт болесника возилима
хитне медицинске помоћи и
другим специјалним превозним
средствима, укључујући авионе
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Те услуге су често повезане са
пружањем хитне медицинске
помоћи.

Поред дјелатности из предходног става које
су од јавног интереса, ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор обавља и друге дјелатности који
немају карактер дјелатности од јавног
интереса, а у непосредној су вези са
обављањем послова из основне дјелатности
и то:
Остале дјелатности установе:
33.1 33.13 Поправке, инсталацију и
одржавање уређаја,
електромедицинске и лектротерапеутске опреме
Члан 10.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор у складу са
Одлуком о Плану мрежа здравствених
установа, поред амбуланти породичне
медицине организује, ради ефикасније
подршке тимовма породичне медицине,
јединице за дјелатности:
-хигијенско епидемиолошку,
- стоматолошку,
- хитну помоћ,
- дијагностичку,
- заштиту и унапређење менталног
здравља ЦМЗ,
- физикалну рехабилитацију у
заједници (ЦБР) и
-снабдјевање лијековима и другим
медицинским материјалом, неопходним за
обављање дјелатности ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор, као
референтна
установа
за
примарну
здравствену заштиту је у складу са
Одлуком о Плану мреже здравствених
установа
високо
специјализована
здравствена установа која:
- прати и примјењује најновија
достигнућа у области медицине и других
сродних наука,
- врши истраживања у области за
коју је основана,
- пружа стручну-методолошку
помоћ здравственим установама у области
свога дјеловања
Поједине медицинске организационе
јединице ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор,
обављају научноистраживачку и образовну
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дјелатност у циљу остварења функција
референтне установе.
Члан 11.
У складу са Правилником о рефералном
систему у здравственој заштити Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 15/02), а у циљу остварења
функција референтне здравствене установе
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор, кроз своје
организационе цјелине обавља дјелатности
везане за први ниво остваривања
здравствене заштите и то кроз слиједеће
мјере и услуге:
1. Здравствено-промотивне мјере у
складу са програмима унапређивања
здравља код појединаца и групе
становништва;
2. Мјере на отклањању и сузбијању
фактора ризика одређених болести у
складу са програмом Министарства
здравља и социјалне заштите РС;
3. Здравствену контролу воде за пиће;
4. Мјере на спријечавању и сузбијању
болести и повреда;
5. Здравствену заштиту жена у току
трудноће, порођаја и до годину дана
старости рођеног дјетета у складу са
одредбама
Правилника
о
минималном
пакету
основне
здравствене заштите;
6. Здравствена заштита дјеце у склду
са
одредбама
Правилника
о
минималном
пакету
основне
здравствене заштите;
7. Имунизацију у складу са Наредбом
о обавезној имунизацији;
8. Прегледе и лијечења обољелих и
повријеђених
лица
у
свим
случајевима када није потребно
сложеније ипитивање и болничко
лијечење;
9. Комплетну обраду болесника који
су упућује на испитивање и
лијечење у здравствене установе
првог рефералног нивоа;
10. Наставак лијечења и рехабилитација
болесника лијечених у болницама;
11. Лијечење
и
рехабилитација
обољелих и повријеђених када није
неопходно болничко лијечење;
12. Здравствену заштиту старих особа у
складу са одредбама Правилника о
минималном
пакету
основне
здравствене заштите;
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13. Пружање хитне медицинске помоћи
и
транспорт
обољелих
и
повријеђених са првог на други
ниво
остваривања
здравствене
заштите, када је потребно болничко
лијечење;
14. Ултразвучну дијагностику, РТГ
дијагностику, (нативни снимак
плућа,
срца
абдомена
и
урогениталног система и РТГ
дијагностика
коштано-зглобног
система);
15. Лабораторијске тестове, укључујући
биохемијске,
када
здравствена
установа испуњава услове у погледу
кадра и опреме и има одобрење
ресорног Министарства;
16. Амбулантна-зубно
здравствена
заштита
(дјеце,
омладине
и
одраслих);
17. Стручно утврђивање узрока смрти
(мртвозорство);
18. Снабдјевање
лијековима,
санитетским
материјалом,
стоматолошким
материјалом
и
медицинском опремом;
19. Вођење прописане документације –
евиденција.

Члан 12.
Статутом ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор утврђује се дјелатност и
надлежност
органа,
унутрашња
организација,
управљање,
пословање,
услови за именовање и разрјешење
директора и управног одбора, као и друга
питања значајна за рад установе.
Сагласност на Статут здравствене установе
даје Оснивач, уз претходно прибављено
мишљење Министарства.
IV - СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ, РАД И
НАЧИН ЊИХОВОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА
Члан 13.
Средства рада чине основна и
обртна средства
ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор
затечена на дан 31.12.2010.
године, као и средства која буду стечена из
других извора.
Члан 14.
Поред средстава из предходног члана
ове одлуке, средства за пословање ЈЗУ
„Дом здравља“ Приједор, обезбјеђују се из:
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Фонда здравственог осигурања,
из буџета Оснивача,
од корисника здравствене заштите,
донаторства,
других извора који ће бити
регулисани статутом
ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор.

Члан 15.
У буџету Оснивача, намјенски се
планирају средстава ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор:
- за дератизацију и дезинсекцију,
- за трошкове мртвозорства,
- за трошкове хигијенско
епидемиолошке службе,
- за трошкове вакцинације,
- за трошкове хитне службе и прве
помоћи.
Оснивач може учествовати у
суфинансирању изградње и опремања
амбуланти ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор,
као и у обезбеђењу средстава за
континуирано одржавање објеката и
опреме, те у обнављању и набавци нове
опреме.
Члан 16.
У
остваривању
права
рада
средствима у државној својини ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор у погледу кориштења,
управљања и располагања овим средствима
има обавезе и одговорности утврђене
Законом.
V - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА У
ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА
ДЈЕЛАТНОСТИ
Члан 17.
У циљу обављања дјелатности због
које је
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
основан, Оснивач има надлежности у
складу са Законом о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05 и 118/05) и Статуом
Општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор“, број: 5/05 и 9/07).
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Члан 19.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
руководи Директор.
Директора именује и разрјешава Оснивач,
у складу са законом и Статутом установе.
Члан 20.
Директор руководи, представља и
заступа ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор и
одговоран је за законитост њеног рада , без
ограничења.
Члан 21.
Управни одбор је орган управљања.
Чланове управног одбора именује и
разрјешава Оснивач, у складу са законом и
Статутом установе.
Управни одбор има три члана, који не могу
бити из реда запослених у ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор.
Начин рада Управног одбора регулисаће се
Пословником о раду који Управни одбор
сам доноси.
Члан 22.
Ближи услови за избор, именовање,
разрјешење, као и надлежност Директора и
Управног одбора биће утврђени Статутом.
Члан 23.
Стручна тијела ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор су:
а) колегијум и
б) етички одбор.
Члан 24.
Колегијум је стручно тијело које
разматра суштинска питања у вези са
примјерном доктринарних ставова из
дјелатности здравствене установе.
Састав и рад колегијума уређује се
Статутом здравствене установе.
Члан 25.
Етички одбор је стручно тијело које
прати пружање и спровођење здравствене
заштите на начелима професионалне етике
и деонтологије.

VI - ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА

Директор здравствене установе именује
етички одбор на приједлог стручног
колегијума.

Члан 18.
Органи управљања
ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор су директор и Управни
одбор.

Чланови етичког одбора именују се
из реда запослених здравствених радника у
здравственој установи и грађана који живе
или раде на територији за коју је
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здравствена
установа
основана,
уз
заступљеност оба пола.
Етички одбор доноси Пословник о раду.
Члан 26.
Поступак за избор и разрјешење,
број чланова и мандат етичког одбора
уређује се Статутом здравствене установе.
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Надзор над радом ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор обухвата: унутрашњи
надзор, стручни надзор, надзор над
законитошћу рада и аката и инспекцијски
надзор.
Члан 28.
Надзор из предходног члана ове
одлуке врши надлежно Министарство
преко својих комисија и Инспектората
РС-а.
Члан 29.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор
обавезно спроводи унутрашњи надзор.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор прописује
начин обављања унутрашњег надзора, који
се
остварује
путем
јединице
за
континуирано унапређење квалитета и
сигурности
здравствених
услуга
у
здравственој установи.
Члан 30.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор ће у
року од 60 дана ускладити Статут ЈЗУ
„Дом здравља“ Приједор и друга акта са
одредбама закона и ове одлуке.
До ступања на снагу Статута и других
општих аката из става 1. овог члана, ЈЗУ
„Дом здравља“ Приједор ће примјењивати
досадашња
акта,
уколико
нису
у
супротности са законом и овом одлуком.
Члан 31.
ЈЗУ „Дом здравља“ Приједор је
правни сљедбеник Здравствене установе
"ДОМ ЗДРАВЉА" Приједор – основане
Одлуком, број 01-023-21/94 од 21.06.1994.
године.
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке
престаје да важи Одлука о усклађивању
одлуке о организовању Дома здравља
Приједор, број 01-022-9/08 од 07.02.2008.

године („Службени
Приједор“, број: 1/08).
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општине

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог (8)
дана од објављивања у "Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-5/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.2.11.г. Прим. др Азра Пашалић,с.р.

***
4
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,
број: 5/05 и 9/07), а у вези са чланом 2. став
3. Закона о комуналним дјелатностима
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 11/95, 18/95 и 51/02), Скупштина
општине Приједор, на XXIII сједници
одржаној дана 17.02.2011.године, донијела
је
ОДЛУКУ
о утврђивању дјелатности „Градска
тржница“ а.д. Приједор као дјелатности од
посебног друштвеног интереса
Члан 1.
Овом
одлуком
се
утврђује
дјелатност акционарског друштва „Градска
тржница“
Приједор
као
комунална
дјелатност од
посебног
друштвеног
интереса.
Члан 2.
Комунална дјелатност из члана 1.
ове одлуке је од посебног значаја, из
разлога што представља незамјењив услов
живота јер се на организован начин пружају
услуге грађанима у погледу снабдјевања
основним
животним
намирницама
контролисаног пољопривредног поријекла.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-6/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г Прим. др Азра Пашалић,с.р
***
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5
На основу члана 28. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 9/07),
Скупштина општине Приједор на XXIII
сједници одржаној дана 17.02.2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана парцелације за
дио градског насеља Доња Пухарска –
Секција 1 и Секција 2
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови,
начин и поступак израде и доношења Плана
парцелације за дио градског насеља Доња
Пухарска – Секција 1 и Секција 2, у даљем
тексту: Плана.
Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен
израдом Плана ( подручје планирања ) има
укупну површину од
око 2,2 hа
представљен је границом обухвата Плана и
приказан је на графичким прилогу који је
саставни дио ове Одлуке.
Границе обухвата из претходног
става нису коначне и могуће их је у мањем
обиму мијењати у току израде Плана из
оправданих разлога.
Члан 3.
Смјернице за израду Плана су:
а) Анализа постојећег стања и
детаљно утврђивање планских услова и
начина кориштења простора са становишта
нове намјене.
б) Усклађивање планских рјешења
са потребама развоја и уређења овог
комплекса као дијела урбаног подручја
в) Изналажење рјешења за уклапање
нових капацитета са већ изграђеним
парцелама и инфраструктурим водовима на
примарне водове и саобраћајнице.
г)
Дефинисање
одговарајућих
грађевинских и других парцела у односу на
затечено стање и исказане појединачне
потребе и потребе за објектима и
садржајима јавне намјене
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Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке о
приступању изради Плана на подручју из
члана 2. ове Одлуке не може се градити,
прометовати нити додјељивати земљиште у
сврху изградње до доношења Одлуке о
усвајању Плана.
Став 1. овог члана не односи се на
изградњу објеката за које је издато
одобрење за грађење прије ступања на
снагу ове Одлуке, ако није истекла важност
рјешења о одобрењу за грађење.
Члан 5.
Носилац припреме за израду Плана
је Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Плана је стручна
организација
„Индустропројект“АД
Приједор са којом ће Општина Пријеодор
склопити уговор о изради овог Плана у
складу са Законом о јавним набавкама и
Законом о уређењу простора и грађењу.
Члан 6.
Средства за израду
Плана
осигураће се из буџета општине Приједор.
Члан 7.
Садржај плана одређен је чл.28. став
(2) Закона о уређењу простора и грађењу.
План ће се израдити на ажурним
топографско – катастарским подлогама у
прописаној
размјери 1: 1000 у аналогној и дигиталног
форми (dwg и pdf формат).
Члан 8.
Временски период за који се
процјењују плански параметри је 5 (пет)
година.
Члан 9.
Изради Плана претходи израда
нацрта Плана у сврху провјере потреба,
жеља и просторних могућности третираног
подручја.
Преднацрт Плана разматра Савјет
Плана, Носиоц припреме Плана и
овлаштени представници организација у
чијем дјелокругу су снабдјевање водом и
одвођење отпадних вода, снабдјевање
електричном и топлотном енергијом,
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телефонски саобраћај, управљање јавним
путевима у насељу и ван насеља,
управљање
комуналним
отпадом,
противпожарна заштита и заштита животне
средине а прије утврђивања нацрта Плана.

отворити ће се Књига примједби на свим
мјестима на којима ће се изложити
материјал Нацрта а у сврху давања
писмених примједби и сугестија на
понуђено планско рјешење.

Члан 10.

Члан 14.

Рок за израду Нацрта Плана је 30
(тридесет ) дана од дана доношења ове
Одлуке, израде ажурне геодетске подлоге и
предаје носиоцу израде.

Носилац израде разматра приспјеле
писмене примједбе, пријелоге и мишљења
на нацрт Плана и сачињава образложено
писмено мишљење о њима и доставља га
Савјету Плана и Носиоцу припреме.

Члан 11.
Носилац припреме Плана дужан је
да у току израде Плана обезбиједи сарадњу
и усаглашавање ставова, а Стручна
организација дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања
развоја, те предузећима и организацијама из
чл. 9. и од истих прибави мишљење на
нацрт планских рјешења.
Органи, организације и предузећа из
става 1. овог члана и члана 9. ове Одлуке
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом,
давати јој приједлоге,
мишљења, примједбе и податке везане за
рад на изради Плана.
Члан 12.
На
приједлог
Савјета
Плана
Одјељење за просторно уређење, као
Носилац припреме Плана утврђује нацрт
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања
Нацрта на јавни увид који ће трајати 30
дана.
О мјесту, времену и начину излагања
нацрта Плана на јавни увид, јавност ће се
обавијестити огласом у најмање у два
средства јавног информисања најмање два
пута с тим да се прва обавјест објављује 8
дана прије почетка јавног увида, а друга,
непосредно по почетку јавног увида.

Члан 15.
Став носиоца израде о примједбама,
пријелогозима и мишљењима разматра се
на заједничком састанку Савјета План и
Носиоца припреме, након чега Носиоц
припреме
утврђује приједлог Плана у
складу са закључцима са заједничког
састанка и прелаже га Скупштини општине
на доношење.
Члан 16.
Стручна организација ће доставити
Носоцу припреме елаборат Плана у
аналогној и дигиталној форми у формату
одређеном чл.7, ове Одлуке,
и броју
примјерака према уговору.
Стручна организација је дужна да
изврши допуну или исправку елабората
Плана у складу са примједбама Носиоца
припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од
његовог достављања.
Члан 17.
Све стручне, административне и
друге послове у вези доношења Плана,
обавиће Одјељење за просторно уређење.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику
општине Приједор.

Нацрт Плана ће се изложити:

Број: 01-022-7/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.2.11.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

1. У просторијама Носиоца израде
2. У просторијама МЗ којој територијално
припада подручје који се обрађује Планом
3 У просторијама Завода за изградњу града
– Приједор
Истовременом
са
излагањем
материјала Нацрта Плана на јавни увид

***
6
На основу члана 28. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 9/07 ),

Члан 13.
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Скупштина општине Приједор на XXIII
сједници одржаној дана 17.02.2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана парцелације за
приградско насеље „Каваниште“
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови,
начин и поступак израде и доношења Плана
парцелације, у даљем тексту: Плана.
Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен
израдом Плана ( подручје планирања ) има
површину од око 25,0 hа и представљен је
границом обухвата Плана и приказан је на
графичким прилогу који је саставни дио ове
Одлуке.
Границе обухвата из претходног
става нису коначне и могуће их је у мањем
обиму мијењати у току израде Плана из
оправданих разлога.
Члан 3.
Смјернице за израду Плана су:
а) Анализа постојећег стања и детаљно
утврђивање планских услова и начина
кориштења простора са становишта нове
намјене.
б) Усклађивање планских рјешења са
потребама развоја и уређења овог
комплекса као дијела урбаног подручја
в) Изналажење рјешења за уклапање нових
капацитета са већ изграђеним парцелама и
инфраструктурим водовима на примарне
водове и саобраћајнице.
г) Дефинисање одговарајућих грађевинских
и других парцела у односу на затечено
стање и исказане појединачне потребе и
потребе за објектима и садржајима јавне
намјене
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке о
приступању изради Плана на подручју из
члана 2. ове Одлуке не може се градити,
прометовати нити додјељивати земљиште у
сврху изградње до доношења Одлуке о
усвајању Плана.
Став 1. овог члана не односи се на
изградњу објеката за које је издато
одобрење за грађење прије ступања на
снагу ове Одлуке, ако није истекла важност
рјешења о одобрењу за грађење.
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Члан 5.
Носилац припреме за израду Плана
је Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Плана је стручна
организација
„Индустропројект“АД
Приједор са којом ће Општина Пријеодор
склопити уговор о изради овог Плана у
складу са Законом о јавним набавкама и
Законом о уређењу простора и грађењу..
Члан 6.
Средства за израду
Плана
осигураће се из буџета општине Приједор.
Члан 7.
Садржај плана одређен је чл.28. став
(2) Закона о уређењу простора и грађењу.
План ће се израдити на ажурним
топографско – катастарским подлогама у
прописаној размјери 1: 1000 у аналогној и
дигиталног форми (dwg и pdf формат).
Члан 8.
Временски период за који се
процјењују плански параметри је 5 (пет)
година.
Члан 9.
Изради Плана претходи израда
нацрта Плана у сврху провјере потреба,
жеља и просторних могућности третираног
подручја.
Преднацрт Плана разматра Савјет
Плана, Носиоц припреме Плана и
овлаштени представници организација у
чијем дјелокругу су снабдјевање водом и
одвођење отпадних вода, снабдјевање
електричном и топлотном енергијом,
телефонски саобраћај, управљање јавним
путевима у насељу и ван насеља,
управљање
комуналним
отпадом,
противпожарна заштита и заштита животне
средине а прије утврђивања нацрта Плана.
Члан 10.
Рок за израду Нацрта Плана је 30
(тридесет ) дана од дана доношења ове
Одлуке, израде ажурне геодетске подлоге и
предаје носиоцу израде.
Члан 11.
Носилац припреме Плана дужан је
да у току израде Плана обезбиједи сарадњу
и усаглашавање ставова, а Стручна
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организација дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања
развоја, те предузећима и организацијама из
чл. 9. и од истих прибави мишљење на
нацрт планских рјешења.
Органи, организације и предузећа из
става 1. овог члана и члана 9. ове Одлуке
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом,
давати јој приједлоге,
мишљења, примједбе и податке везане за
рад на изради Плана.
Члан 12.
На приједлог Савјета Плана Одјељење за
просторно уређење, као Носилац припреме
Плана утврђује нацрт Плана, мјесто,
вријеме и начин излагања Нацрта на јавни
увид који ће трајати 30 дана.
О мјесту, времену и начину
излагања нацрта Плана на јавни увид,
јавност ће се обавијестити
огласом у
најмање два средства јавног информисања
најмање два пута с тим да се прва обавјест
објављује 8 дана прије почетка јавног
увида, а друга, непосредно по почетку
јавног увида.
Члан 13.
Нацрт Плана ће се изложити:
1. У просторијама Носиоца израде
2. У просторијама МЗ којој територијално
припада подручје који се обрађује
Планом
3. У просторијама Завод за изградњу града
– Приједор
Истовременом
са
излагањем
материјала Нацрта Плана на јавни увид
отворити ће се Књига примједби на свим
мјестима на којима ће се изложити
материјал Нацрта а у сврху давања
писмених примједби и сугестија на
понуђено планско рјешење.
Члан 14.
Носилац израде разматра приспјеле
писмене примједбе, пријелоге и мишљења
на нацрт Плана и сачињава образложено
писмено мишљење о њима и доставља га
Савјету Плана и Носиоцу припреме.
Члан 15.
Став носиоца израде о примједбама,
пријелогозима и мишљењима разматра се
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на заједничком састанку Савјета План и
Носиоца припреме, након чега Носиоц
припреме
утврђује приједлог Плана у
складу са закључцима са заједничког
састанка и прелаже га Скупштини општине
на доношење.
Члан 16.
Стручна организација ће доставити
Носоцу припреме елаборат Плана у
аналогној и дигиталној форми у формату
одређеном чл.7. ове Одлуке,
и броју
примјерака према уговору.
Стручна организација је дужна да
изврши допуну или исправку елабората
Плана у складу са примједбама Носиоца
припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од
његовог достављања.
Члан 17.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења Плана, обавиће
Одјељење за просторно уређење.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику
општине Приједор.
Број:01-022-8/11
Приједор
Датум:17.2.11.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др Азра Пашалић,с.р.

***
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На основу члана 28. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 9/07 ),
Скупштина општине Приједор на XXIII
сједници одржаној дана 17.02.2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана парцелације за
дио приградског насеља Бистрица
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови,
начин и поступак израде и доношења Плана
парцелације, у даљем тексту: Плана.
Члан 2.
Простор који ће бити обухваћен
израдом Плана ( подручје планирања ) има
површину од око 5,0 hа и представљен је
границом обухвата Плана приказаном на
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графичким прилогу који је саставни дио ове
Одлуке.
Границе обухвата из претходног
става нису коначне и могуће их је у мањем
обиму мијењати у току израде Плана из
оправданих разлога.
Члан 3.
Смјернице за израду Плана су:
а) Анализа постојећег стања и детаљно
утврђивање планских услова и начина
кориштења простора са становишта нове
намјене.
б) Усклађивање планских рјешења са
потребама развоја и уређења овог
комплекса као дијела урбаног подручја
в) Изналажење рјешења за уклапање нових
капацитета са већ изграђеним парцелама и
инфраструктурим водовима на примарне
водове и саобраћајнице.
г) Дефинисање одговарајућих грађевинских
и других парцела у односу на затечено
стање и исказане појединачне потребе и
потребе за објектима и садржајима јавне
намјене
Члан 4.
Ступањем на снагу ове Одлуке о
приступању изради Плана на подручју из
члана 2. ове Одлуке не може се градити,
прометовати нити додјељивати земљиште у
сврху изградње до доношења Одлуке о
усвајању Плана.
Став 1. овог члана не односи се на
изградњу објеката за које је издато
одобрење за грађење прије ступања на
снагу ове Одлуке, ако није истекла важност
рјешења о одобрењу за грађење.
Члан 5.
Носилац припреме за израду Плана
је Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Плана је стручна
организација
„Индустропројект“АД
Приједор са којом ће Општина Пријеодор
склопити уговор о изради овог Плана у
складу са Законом о јавним набавкама и
Законом о уређењу простора и грађењу.
Члан 6.
Средства за израду Плана осигураће се из
буџета општине Приједор.
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Члан 7.
Садржај плана одређен је чл.28. став (2)
Закона о уређењу простора и грађењу.
План ће се израдити на ажурним
топографско – катастарским подлогама у
прописаној размјери 1: 1000, у аналогној и
дигиталног форми (dwg и pdf формат).
Члан 8.
Временски период за који се
процјењују плански параметри је 5 (пет)
година.
Члан 9.
Изради Плана претходи израда
нацрта Плана у сврху провјере потреба,
жеља и просторних могућности третираног
подручја.
Преднацрт Плана разматра Савјет
Плана, Носиоц припреме Плана и
овлаштени представници организација у
чијем дјелокругу су снабдјевање водом и
одвођење отпадних вода, снабдјевање
електричном и топлотном енергијом,
телефонски саобраћај, управљање јавним
путевима у насељу и ван насеља,
управљање
комуналним
отпадом,
противпожарна заштита и заштита животне
средине а прије утврђивања нацрта Плана.
Члан 10.
Рок за израду Нацрта Плана је 30
(тридесет ) дана од дана доношења ове
Одлуке, израде ажурне геодетске подлоге и
предаје носиоцу израде.
Члан 11.
Носилац припреме Плана дужан је
да у току израде Плана обезбиједи сарадњу
и усаглашавање ставова, а Стручна
организација дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за
послове планирања и програмирања
развоја, те предузећима и организацијама из
чл. 9. и од истих прибави мишљење на
нацрт планских рјешења.
Органи, организације и предузећа из
става 1. овог члана и члана 9. ове Одлуке
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом,
давати јој приједлоге,
мишљења, примједбе и податке везане за
рад на изради Плана.
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Члан 12.
На
приједлог
Савјета
Плана
Одјељење за просторно уређење, као
Носилац припреме Плана утврђује нацрт
Плана, мјесто, вријеме и начин излагања
Нацрта на јавни увид који ће трајати 30
дана.
О мјесту, времену и начину
излагања нацрта Плана на јавни увид,
јавност ће се обавијестити
огласом у
најмање два средства јавног информисања
најмање два пута с тим да се прва обавјест
објављује 8 дана прије почетка јавног
увида, а друга, непосредно по почетку
јавног увида.
Члан 13.
Нацрт Плана ће се изложити:
1 У просторијама Носиоца израде
2 У просторијама МЗ којој територијално
припада подручје који се обрађује Планом
3 У просторијама Завод за изградњу града –
Приједор
Истовременом
са
излагањем
материјала Нацрта Плана на јавни увид
отворити ће се Књига примједби на свим
мјестима на којима ће се изложити
материјал а у сврху давања писмених
примједби и сугестија на понуђено планско
рјешење.
Члан 14.
Носилац израде разматра приспјеле
писмене примједбе, пријелоге и мишљења
на нацрт Плана и сачињава образложено
писмено мишљење о њима и доставља га
Савјету Плана и Носиоцу припреме.
Члан 15.
Став носиоца израде о примједбама,
пријелогозима и мишљењима разматра се
на заједничком састанку Савјета План и
Носиоца припреме, након чега Носиоц
припреме
утврђује приједлог Плана у
складу са закључцима са заједничког
састанка и прелаже га Скупштини општине
на доношење.
Члан 16.
Стручна организација ће доставити
Носоцу припреме елаборат Плана у
аналогној и дигиталној форми у формату
одређеном чл.7, ове Одлуке и броју
примјерака према уговору.
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Стручна организација је дужна да
изврши допуну или исправку елабората
Плана у складу са примједбама Носиоца
припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од
његовог достављања.
Члан 17.
Све стручне, административне и
друге послове у вези доношења Плана,
обавиће Одјељење за просторно уређење.
Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику
општине Приједор.
Број: 01-022-9/11
Приједор
Датум: 17.2.11.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др Азра Пашалић,с.р.

***
8
На основу члана 18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 140.
Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Приједлог Оперативног план
добре управе у области вода и заштите
животне средине општине Приједор за
2011.годину, Скупштина општине Приједор
на XXIII сједници одржаној дана
17.02.2011.године , донијела је
ОДЛУКУ
1. Усваја се Оперативни план добре
управе у области вода и заштите животне
средине општине Приједор за 2011.годину.
2. Оперативни план из тачке 1. је
саставни дио ове Одлуике.
3. Оваа Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-18/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г
Прим. др Азра Пашалић,с.р.
***

Страна 20

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

БРОЈ: 1/11

9 Operativni plan dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine Prijedor za 2011.godinu
1. Uvod
1.1.Implementacija, praćenje i evaluacija Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine
1.1.1.Implementacija Operativnog plana
Implementacija Strateškog plana vršiće se na osnovu Operativnog plana implementacije koji će sadržavati: planirane aktivnosti i projekte za realizaciju, nosioce realizacije aktivnosti i projekata, procjenjena finansijska
sredstva potrebna za realizaciju projekata i rokove njihovog izvršenja.
Prijedlozi projekata koji su planirani u Operativnom planu su izvodivi, racionalni, ekonomski opravdani i održivi, podržavaju ostvarenje interesa većine zainteresovanih strana , podržavaju opredjeljenje i strateške
ciljeve lokalne zajednice u oblasti voda i zaštite životne sredine utvrđene Strateškim planom.
Odjeljenje za stambeno komunalne poslove je u 2010.godine uputilo dopis svim nosiocima aktivnosti i isti su u pismenoj i elektronskoj formi dostavili aktivnosti, program implementacije, predviđena sredstva ,
rokove realizacije i očekivane rezultate svojih aktivnosti i programa iz svoje nadležnosti za one projekte gdje su naznačeni kao nosioci realizacije.
Svi prijedlozi su uvršteni u Operativni plan za 2011.godinu.
1.1.2. Izrada operativnih planova
Operativni plan za 2011. godinu je pripremilo Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove sa Jedinicom za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE, dostavilo ga Načelniku Opštine. Načelnik opštine Prijedor
utvrđuje prijedlog Operativnog plana i dostavlja ga Skupštini opštine Prijedor na usvajanje. Operativni plan za 2011.godinu usvojen na Skupštini opštine Prijedor je osnov za programiranje i izradu planova rada
opštinskih službi, javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač opština Prijedor.
1.1.3. Praćenje (monitoring) realizacije Operativnog plana ( 2011.godina)
Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove prati realizaciju operativnog plana, prikuplja podatke, informacije i izvještaje o njegovoj realizaciji, analizira njegovo izvršenje i predlaže Načelniku opštine Prijedor mjere za
njegovo izvršenje.
Odjeljenje za stambeno komunalne poslove kvartalno dostavlja Jedinici za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE informacije, izvještaje i provedene analize o realizaciji Operativnog plana. Jedinica za
implementaciju završne faze projekta GOV-WADE opštine Prijedor kvartalno razmatra realizaciju strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine na osnovu dostavljenih informacija, izvještaja i
provedenih analiza izvršenja Operativnog plana, te vrši procjenu stepena realizacije Operativnog i Strateškog plana.
1.1.4. Indikatori monitoringa Operativnog plana u 2011.godini
● Broj projekata u opera5vnom planu za 2011. godinu koji će finansirati opština Prijedor i visina novčanih sredstava,
● Broj projekata koji će finansirati Vlada RS u 2011. godini i visina novčanih sredstava,
● Broj projekata koje će finansirati Evropska unija u 2011. godini i visina novčanih sredstava i
● Broj stanovnika koji će imati korist u 2011. godini.
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1.1.4.1.Broj projekata u Operativnom planu za 2011.godinu
Vodosnabdijevanje
•
Predloženo 13 projekata
•
Projekat SECO je obuhvatio 5 projekata iz Strateškog plana
•
2 projekta će se realizovati kroz završnu fazu GOV-WADE
•
5 projekata će se realizovati kroz kontinuiranu aktivnost preduzeća Vodovod
•
1 projekat će se realizovati kroz Program Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH
Odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda
•
Predloženo 10 projekata
•
7 projekata će se realizovat kroz završnu fazu GOV-WADE
•
1 projekat će se realizovati kroz Program Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS
•
1 projekat će se realizovati sredstvima opštine Prijedor
•
1 projekat će se realizovati kreditnim sredstvima Evropske investicione banke
Upravljanje čvrstim otpadom
•
•
•
•
•
•

Predloženo je 11 projekta
1 projekat će se realizovati kreditnim sredstvima Evropske investicione banke-Sanitarna regionalna deponija
1 projekat će se realizovati sredstvima opštine-Program ZKP
2 projekta će se realizovati kroz završnu fazu GOV-WADE
4 projekta će se realizovati aktivnostima Toplane
3 projekta će se realizovati aktivnostima preduzeća Komunalne usluge

Zaštita od voda i odvodnja površinskih voda
•
Predloženo 3 projekata
•
1 projekat će se realizovati sredstvima Rudnika
•
1 projekat će se realizovati sredstvima Ribnjaka
•
1 projekat će se realizovati sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Lokalna uprava i njeni partneri
•
Predloženo 21 projekta
•
4 projekta realizovaće Odjeljenje za prostorno uređenje
•
6 projekata će realizovati Toplana
•
9 projekata će se realizovati kroz završnu fazu GOV-WADE
•
1 projekat će realizovati UG”DON”
•
1 projekat će realizovati Odjeljenje za stambeno komunalne poslove
1.1.5. Sredstva verifikacije Operativnog plana za 2011.godinu
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● Odluka o usvojenom budžetu opštine Prijedor za 2011. godinu i periodični izvještaji,
● Odluka o budžetu RS za 2011.godinu i periodični izvještaji,
● Izvještaj Evropske komisije o visini odobrenih sredstava za realizaciju projekata i za realizovane projekte u 2011.godini
● Anke5ranje građana, korisnika usluga od službe za implementaciju projekata u 2011.godini.
1.1.6. Evaluacija Operativnog plana za 2011.godinu
Na osnovu provedenih analiza Jedinica za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE radi izvještaj o stepenu realizacije Strateškog i Operativnog plana za 2010. godinu, kojeg dostavlja Načelniku opštine
Prijedor i Skupštini opštine Prijedor prije usvajanja Operativnog plana za 2011.godinu.
Izvještaj o stepenu realizacije Operativnog plana za 2010.godinu će se dostaviti Skupštini opštine Prijedor na usvajanje krajem marta 2011.godine, jer su Odlukom Skupštine Opštine Prijedor i odlukom SDC
produženi rokovi realizacije projekata završne faze projekata za 2010.godinu do 25.02.2011.godine.
2.Izvori finansiranja realizacije projekata i aktivnosti u Operativnom planu
Izvori finansiranja su sredstva iz budžeta opštine Prijedor, Razvojnog programa Vlade Republike Srpske, Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i sredstva građana mjesnih zajednica gdje se realizuju porojekti, dontorska sredstva, sredstva privrednih subjekata i ostalih preduzeća.
Prijedlog Skupštini da usvoji:
Operativni plan dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine Prijedor za 2011.godinu
Dostavljena dokumenta u elektronskoj verziji:
1. Prijedlog: „ Operativni plan dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine opštine Prijedor za 2011.godinu.”
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OPERATIVNI PLAN IMPLEMENTACIJE STRATEŠKOG PLANA DOBRE UPRAVE U OBLASTI VODA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE OPŠTINE PRIJEDOR ZA 2011. GODINU
DOSTAVLJENI PRIJEDLOZI
1.
R/b
1

1.

2.

VODOSNABDIJEVANJE
Šifra iz
Strateš.
Projekti, aktivnosti i impelmentacija
plana
2
3
PRIJEDLOG VODOVODA
PROJEKTI SECO
Izrada programe zaštite izvorišta koji se koriste za
vodosnabdjevanje
A.1.1.1.
Donja Dragotinja
Uvođenje kontrole kvaliteta vode za javni vodovodni
sistem u skladu sa procedurama HACCP-a i redovno
A 1.2.1
polugodišnje izvještavanje Skupštine opštine

3.

A 2.2.2

4.

A 2.2.9

5

A 2.2.1

6.

A 3.1.2

7.

A 1.2.2

8.

A 1.2.5

Snimanje i izrada katastra postojećih vodovodnih
instalacija.
Sprovedene aktivnosti:
- Dio katastra postoji
- Program i dio opreme nabavljen
Rekonstrukcija centralnog sistema vodosnabdijevanja:
- gradska mreža i objekti 5.780.000 KM
- linija Prijedor-Kozarac-Kamičani 2.160.000 KM
- linija Ljubija- Hambarine Prijedor 1.960.000 KM
Sprovedene aktivnosti:
-Istražni radovi urađeni
- Rezervoar izgrađen
-Djelomično već urađeno u Ljubiji

Dogradnja i rekonstrukcija lokalnog vodovodnog sistema
Donja Dragotinja
- izabran izvođač radova
OSTALI PROJEKTI
Uvođenje efikasnijeg upravljanja, kontrole i održavanja
vodovoda u gradskom području
Uvođenje redovnih analiza ispravnosti vode u gradskom i
lokalnim vodovodnim sistemima i redovno polugodišnje
izvještavanje SO

Uspostavljanje baze podataka o kvalitetu vode

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja
5

Rokovi
realizacij
e
6

Vodovod/Rudarski
institut/SECO

27.000,00 KM /SECO

2011.
godina

Uradiće se program zaštite izvorišta za
Donju Dragotinju.

Opština Prijedor, SECO,
Vodovod

Treba još prikupiti
informacije u okviru
SECO-a

2011.

Standardizacija radnih i drugih
procedura u Vodovodu

Nosilac realizacije
4

Vodovod

Opština Prijedor
Vodovod

Opština Prijedor
Vodovod

SECO

SECO i Opština
Prijedor

310.000 KM sredstva
obezbijeđena u projektu
SECO/ lokalni doprinos

2011/13

2011.

2011.

Vodovod

Kontinuirana aktivnost
preduzeća Vodovod

Vodovod
Epidemiološka služba Doma
zdravlja

80.000 KM (za gradski
vodovod)

2011.

Vodovod

Kontinuirana aktivnost
preduzeća Vodovod

2011.

2011.

Očekivani rezultati
7.

Uradiće se katastar vodov.inst.

Rekonstrukcijom mreže poboljšati će se
snabdijevanje vodom

Rekonstrukcijom mreže poboljšati će se
snabdijevanje
pitkom vodom stanovnika D.Dragotinje

Upravljanje, kontrola i održavanje će
biti efikasniji
Mjesečni izvještaj Opštini za gradski
vodovod

Mjesečni izvještaj Opštini
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A 2.2.7

10.

A 2.3.1

11.

12.

A 2.1.3
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Nabavka i ugradnja, te zamjena neispravnih vodomjera
Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju
gradske distributibne mreže EIB u saradnji sa
konsultantima iz Beograda
Izrada Glavnih projekata sekundarne vodovodne
mreže za sledeća naselja:
- izbjegličko naselje kod Janjića pumpe
- naselje Stari Voćnjak
- Veliko Palančište
- Orlovci i Trnopolje,
PRIJEDLOG ODJELJENJA ZA STAMBENO
KOMUNALNE POSLOVE
Projekat:Izgradnja glavnog transportnog cjevovoda za
snabdijevanje vodom za naselje Čarakovo.
Sprovedene aktivnosti:
Kandidovan projekat na javni poziv koji je raspisalo
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Fond za
povratak BiH.
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Vodovod

70.000 KM
Vodovod iz tekuće
realizacije

2011.

Zamjeniće se 2500 vodomjera

Opština Prijedor
Vodovod

50.000,00 KM

2011.

Urađena projektna dokumentacija koja
će definisati rekonstrukciju
najkritičnijih dijelova mreže

Opština Prijedor
Vodovod

50.000 KM sredstva iz
završne faze projekta
GOV WADE
50%Opština+50%
SDC

2011.

Proširenje gradskog vodovodnog
sistema na naselja koja mu gravitiraju

188.347,43 KM
(150.000,00 Fond za
povratak BiH +
38.347,43 Opština)

2011.

Izgrađen glavni transportni cjevovod.
Dobijena građevinska i upotrebna
dozvola.
Prikopčan cjevovod na rezervoar.

2000,00 KM
(50% SDC + 50 %
Opstina)
1000,00 KMgrađani
1000.00 KM/ privre.
subjekti

2011.

U saradnji sa građanima sanirano i
uređeno izvorište na području MZ
Veliko Palančište

Vodovod,Zavod za izgradnju
grada,Služba MZ,Odjeljenje
za stambeno komunalne
poslove,Savjet MZ Čarakovo

Raspisan tender i izabran izvođač radova Unijat M

PRIJEDLOG UG DON
13.

Uređenje izvorišta u MZ Veliko Palančiste
-organizovanje građana u saradnji sa Savjetom MZ,
-izrada plana impelmentacije akcije na terenu,
UG „DON“
-prikupljanje sredstava,
-organizovanje akcije uređenja,
-puštanje vodovoda u funkciju
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2. ODVODNJA I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

R/b

1

1.

2

Projekti, aktivnosti i impelmentacija

Nosilac realizacije

3
PRIJEDLOG ODJELJENJA ZA STAMBENO
KOMUNALNE POSLOVE, ZAVODA ZA
IZGRADNJU GRADA I VODOVODA

4

Izrada“Investiciono-tehničke dokumentacije-Glavni
izvedbeni projekat izgradnje novog kanalizacionog sistema i
studija procjene uticaja na životnu sredinu područja
Gomjenice,Kozarca i Omarske opštine Prijedor“

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove, Zavod
za izgradnju grada.

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja

Rokovi
Realizacij
e

Očekivani rezultati

5

6

7.

Budžet
Opštine/160.000,00 KM

2011.

Urađeni projekti i revidovani.
Izdata građevinska dozvola.

Aktivnosti:
-Potpisani ugovori sa projektantom i plaćen avans.
-Urađen projekat Gomjenice,urađeni urbanističko tehnički
uslovi i vrši se revizija a ostali su u izradi.
-Urađen idejni projekat Kozarca i Omarske i u toku je ravizija
2.

Izgradnja sekundarne kanalizacijone mreže sa kućnim
priključcima u naselju Tukovi.
Aktivnosti:
Rešavanje imovinski odnosa.
Izbor izvođača radova i nadzornog organa.
Izrada projektne dokumentacije kućnih priključaka od strane
preduzeća Vodovod.
Izvođenje radova.
Tehnički prijem izvedenih radova.

3.

Realizovano:
Sprovedena tenderska procedura.
Izabran izvođač radova.
Projekat kandidovan EIRB za kreditna sredstva
Projekat: Izrada elaborata kućnih
priključaka,doprojektovanje
završetka izgradnje sekundarne kanalizacione mreže i
kućnih priključaka u povratničkom naselju Čejreci.
Aktivnosti:
Izrada Elaborata kućnih priključaka.
Izvođenje radova.

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove, Zavod
za izgradnju grada, građani
mjesne zajednice

Vodovod, građani mjesne
zajednice,Zavod za izgradnju
grada ,Savjet MZ,Odjeljenje
za stambeno komunalne
poslove

5.803.060,42 KM
Kreditna sredstva+
građani

Elaborat 10.000,00
50% SDC + 50%
Opština Prijedor

2011/2014

2011.

Projekat će se realizovati, ukoliko se
odobre kreditna sredstva.

Urađen elaborat, izvršeno
doprojektovanje.
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Tehnički prijem izvedenih radova.
kućnih priključaka..
4.

Projekat: Doprojektovanje izgradnje nove i rekonstrukcija
postojeće kanalizacione mreže i izrada elaborata kućnih
priključaka u izbjegličkom naselju Janjića pumpa

Opština
Prijedor,Vodovod,Zavod za
izgradnju grada
Prijedor,Građani MZ
Orlovci.

20.000,00 KM
(50% SDC + 50 %
Opština)

2011.

Izvedena kanalizaciona mreža,izvršen
tehnički prijem i urađen elaborat koji će
definisati rješavanje problema otpadnih
voda čitavog naselja, postizanje
funkcionalne ispravnosti postojeće
kanalizacione mreže, izgradnja tehnički
ispravnih kućnih priključaka

2011.

Izvršeno doprojektovanje,urađen
elaborat

2011.

Urađen Glavni projekat

Aktivnosti:
Izabrati projektantsku kuću
Rad geometra na snimanju i kartiranju potrebnih podataka,
izrada projektne dokumentacije, revizija projektne
dokumentacije

5.

Projekat: Doprojektovanje izgradnje dodatne
kanalizacione mreže i izrada elaborata kućnih priključaka
u naselju Glavice III i IV

Opština
Prijedor,Vodovod,Zavod za
izgradnju grada
Prijedor,Građani MZ Čirkin
Polje

10.000,00 KM
(50% SDC + 50%
Opština Prijedor )

Aktivnosti:
Izbor projektantske kuće.
Rad geometra na snimanju i kartiranju potrebnih podataka,
izrada projektne dokumentacije, revizija projektne
dokumentacije
Projekat:Glavni projekat izgradnje kanalizacionog sistema
dijela naselja Orlovača i Čirkin Polja i zanatsko proizvodne i
industrijske zone Svale.
6.
Aktivnosti:

JP“Zavod za izgradnju
grada“ Prijedor,Odjeljenje za
stambeno komunalne
poslova,Vodovod

20.000,00 KM
(50% SDC + 50%
Opština Prijedor)
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Izbor projektantske kuće
Rad geometra na snimanju i kartiranju potrebnih podataka,
izrada projektne dokumentacije, revizija projektne
dokumentacije
Projekat: Doprojektovanje izgradnje dodatne
kanalizacione mreže, i kućnih priključaka u naselju Vrbice,
Topolik, Nova Orlovaca, Celpak
Aktivnosti:
7.

Izbor projektantske kuće

JP“Zavod za izgradnju
grada“ Prijedor,Zavod za
izgradnju grada,Vodovod

5.000,00 KM
(50% SDC + 50%
Opština Prijedor)

2011.

Izvršeno doprojektovanje koje
definisati rješavanje problema otpadnih
voda čitavog naselja, izgradnju tehnički
ispravnih kućnih priključaka.

2011.

Urađeno Idejno rješenje

2011.

Završena kanalizaciona mreža

Rad geometra na snimanju i kartiranju potrebnih podataka,
izrada projektne dokumentacije, revizija projektne
dokumentacije
Projekat: Izrada idejnog rjesenja kanalizacionog sistema
gradske zone Opštine Prijedor
Aktivnosti:
8.

Izbor projektantske kuće.

JP“Zavod za izgradnju
grada“ Prijedor

60.000,00 KM
(50% SDC + 50%
Opština Prijedor)

Rad geometra na snimanju i kartiranju potrebnih podataka,
izrada projektne dokumentacije, revizija projektne
dokumentacije
Završetak izgradnje kanalizacione mreže u izbjegličkom
naselju Glavica 3 i 4.
Izvedene aktivnosti:
9.

Izabran izvođač radova.
Obezbijeđena sredstva u iznosu od 30.000,00.
U toku je uvođenje izvođača u posao za iznos od 30.000,00
KM

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
JP“Zavod za izgradnju
grada“
Prijedor,Vodovod,Služba
MZ,Savjet MZ Čirkin Polje

87.000,00 (30.000,00
KM obezbijeđena
sredstva + 27.000,00
KM 50%SDC + 50%
Opština kroz projekat
završna faza projekta+
30.000,00 KM građani)
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Nastavak rekonstrukcije postojeće i izgradnja nove
kanalizacione mreže u izbjegličkom naselju Janjića pumpa

10.

3. UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM
Projekti, aktivnosti i impelmentacija
R/b Šifra u
SPVOSu
1
2
3
PRIJEDLOG KOMUNALNIH USLUGA
Izgradnja regionalne sanitarne deponije za opštine Prijedor,
Kozarska Dubica, Novi Grad i Oštra Luka

БРОЈ: 1/11

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,
JP“Zavod za izgradnju
grada“
Prijedor,Vodovod,Služba
MZ,Savjet MZ Orlovci

Nosilac realizacije

4

240.000,00 KM
Sredstva Ministarstva za
izbjeglice i raseljena
lica RS+ građani)

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja
5

2011.

Završena kanalizaciona mreža.

Rokovi
Realizacije

Očekivani rezultati

6

7.

2011.

Uvelo bi se integralno upravljanje
otpadom na području opština Prijedor,
Kozarska Dubica, Novi Grad i Oštra
Luka. Na osnovu urađenog Glavnog
izvedbenog projekta će se definisat
sredstva za izvođenje radova i
mogućnosti povlačenja sredstava iz
fondova EU. Smanjuje se količina
otpada na deponiji jer je deponija
trajno odlagalište otpada koje zauzima
dragocjeni prirodni prostor i kojeg niko
ne želi u svojoj blizini. Produžavanjem
vijeka deponije štedimo prirodne
izvore , energiju, smanjujemo
zagađenje tla, vazduha, vode. Zdravija
životna sredina. Priprema komunalnog
preduzeća za reciklažu korisnog
otpada. Projektom će biti educirani
građani i obezbjeđena kontejnerska
mjesta i kontejneri po vrsti odloženog
otpada i priprema preduzeća za
selektivno odlaganje otpada na deponiji
i priprema deponije za recilažu
selektivno prikupljenog otpada

Aktivnosti :
1. Provođenje konsultantskih usluga sa izradom projektno –
tehničke dokumentacije:
- Izrada projektnih zadataka za finalni projekat deponije i
projekte hidrantske, telekomunikacijske, elektro mreže i
ograde na deponiji
( konsultantske usluge individualnog konsultanta)
1.

C.2.1.2.

- Izrada finalnog projekta deponije
- Izrada projekata hidrantske, telekomunikacijske, elektro
mreže i ograde na deponiji
- Nadzor nad izvođenjem radova ( konsultantske usluge)
Vrijednost stavke br.1 : 245.000 USD / 323.400 KM

2. Izvođenje radova na lokaciji deponije :
- Izgradnja hidrantske, elektro i telekomunikacijske mreže

Komunalne usluge

Kredit Svjetske banke/
1.500.000 USD
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- Izgradnja ograde deponije
- Zemljani radovi i sanacija deponije (izgradnja obodnih
kanala za prihvat oborinskih voda i podizanje brane
deponije)
- Rekonstrukcija pristupnog i manipulativnih puteva na
deponiji
- Izgradnja ulazno izlazne zone sa postavljanjem temelja za
kolsku vagu i kontejnere za smještaj radnika
Vrijednost stavke br.2 : 510.000 USD / 673.200 KM
3. Nabavka opreme
- Nabavka kanclearijskog namještaja za PIT tim
- Nabavka IT opreme za PIT tim
- Nabavka putničkog vozila za PIT tim
- Nabavka 2 radne mašine / kompaktor i buldozer
- Nabavka kolske vage sa kontejnerima
- Nabavka postrojenja za pranje donjeg dijela vozila
Vrijednost stavke br.3 : 715.000 USD / 943.800 KM
4. Operativni troškovi PIT tima
Vrijednost stavke br.4 : 100.000 USD / 132.000 KM
2.

Provođenje plana upravljanja čvrstim otpadom na području
Opštine do realizacije projekta regonijalne deponije.
C.1.1.3.
Aktivnost:

Komunalne usluge

Kontinuirana aktivnost
preduzeća kroz Program
zajedničke komunalne
potrošnje

2011.

Proveden plan po zakonskoj obavezi
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Preduzeće Komunalne usluge su izradili plan i isti se
sprovodi.
3.

Analiza trenutnih odnosa preduzeća Komunalne usluge sa
korisnicima i poboljšanje naplate usluga.

Komunalne usluge

Kontinuirana aktivnost
preduzeća Komunalne
usluge

2011.

Poboljšanje rada preduzeća i veće
zadovoljstvo građana.

Komunalne usluge

Kontinuirana aktivnost
preduzeća Komunalne
usluge

2011.

Rešavanje zahtjeva građana za odvoz
smeća sa prostora koji nije obuhvaćen
ZKP-om

Odjeljenje za stambeno
komunalne
poslove,Komunalne usluge

900.000,00 KM budžet
opštine Prijedor

2011.

Čistiji grad, redovno pražnjenje
kontejnera, efikasnije djelovanje u
vanrednim prilikama.

Aktivnost:
C.1.2.2.

Sprovodi preduzeće pri izradi godišnjih programa rada.
Svi programi rada se šalju Odjeljenju za društvene
djelatnosti na usavajanje i isti se razmatraju na zasjedanju
skupštine.

4.

Unapređenje sistema prikupljanaja otpada i učestaliji
odvoz,povećanje broja kontejnera, razdvajanje otpada po
vrstama.
Aktivnost:
C 1.2.3

Sprovodi preduzeće pri izradi godišnjih programa rada.
Svi programi rada se šalju Odjeljenju za društvene
djelatnosti na usavajanje i isti se razmatraju na zasjdanju
skupštine.
U 2008.godini je povećan prostor sa kojeg se odvozi otpad

5.

Program zajedničke komunalne potrošnje-ZKP
Aktivnosti:
Održavanje čistoće u gradu i prigradskim naseljima (ručno
čišćenje ulica, čišćenje slivnika, nabavka novih
kontejnera,odvoz kabastog otpada, kafilerija pasa lutalica i
ostalo).
Održavanje gradskog zelenila.
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Održavanje gradskog groblja.
Vanredni poslovi
Relizuju se sedmični i mjesečni planovi
PRIJEDLOG TOPLANE
6.

Toplana/Opština

2000 KM
SDC 50% + opština
50%)

2011 god.

Mogućnost obezbjeđivanja
alternativnih vidova toplotne energije .

C.3.2.1.

Snimanje stanja industrijskog otpada , posebno iz drvne
industrije.
Aktivnosti :
Izrada
elaborata o količinama drvne biomase za potrebe toplane

Toplana

Vrijednost aktivnosti:
4400000 Evra .
CDM sredstva po
osnovu smanjenja CO2
gasova ,toplana, opština

2013 god.

Omogućavanje rada toplane na drvnu
biomasu .

C.3.2.2.

Izgradnja postrojenja za reciklažu i preradudrvnog i drugog
otpada :
Aktivnosti :
Rekonstrukcija jednog kotla u toplani Prijedor snage 30MW
s ciljem korišćenja biomase kao alternativnog energenta .

Toplana

Vrijednost aktivnosti :
a) 50000 KM ;
b) 12000 KM ;
c) 5000 KM ;
d) 20000 KM .
GTZ , UNDP , toplana .

2011 god.

Izrada projekata čijom bi se
realizacijom ostvarila smanjenja CO2
emisije i uštede u potrošnji energenta .

C.1.2.4.

Izrada projekta smanjenja količina otpada u industriji
Aktivnosti :
a) Izrada
projekta rekonstrukcije vrelovodne i
toplovodne mreže ;
b) Izrada
projekta ugradnje utilizatora na kotlovsko postrojenje
toplane ;
c) Izrada projekta
ugradnje O2 upravljanja na kotlovskom postrojenju toplane
;
d) Izrada projekta automatizacije
vrelovodnih stanica i uvođenje centralnog nadzora nad
radom istih .

Toplana

Vrijednost aktivnosti :
150000 KM
GTZ , UNDP , toplana

2012 god.

Toplana

Vrijednost aktivnosti :
100000 KM
GTZ , UNDP , toplana

2013 god.

Realizacija projektne aktivnosti koja
rezultuje smanjenjem potrošnje mazuta
4 do 6 % i CO2 emisije za 700 do 1000
tona godišnje .
Realizacija projektne aktivnosti koja
rezultuje smanjenjem potrošnje mazuta
1 do 2% i CO2 emisije za 150 do 350
tona godišnje .

7.

8.

Ugradnja utilizatora na kotlovsko postrojenje Toplane
9.
Ugradnja O2 upravljanja na kotlovskom postrojenju toplane
10.
PRIJEDLOG UDRUŽENJA GRAĐANA „ DON“

11.

Uređenje odmorišta pored puta postavljenje klupa i kanti

UG „DON“

2000,00 KM Opstina
(50 % Opština+
50%SDC)

2011.

U saradnji sa gradjanima sanirana i
uredjena 3 odmorista koje ce svim
putnicima namjernicima posluziti kao
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1000.00 KM gradjani
1000.00 KM privredni
subjekti

za otpadke
-organizovanje građana u saradnji sa savjetom MZ,

mjesto za odmor

-izrada plana impelmentacije akcije na terenu,
-prikupljanje sredstava,
-organizovanje akcije uređenja,

4. ZAŠTITA OD VODA I ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA
Šifra u
R/b
SPVOS
Projekti, aktivnosti i impelmentacija
-u
1

2

3
PRIJEDLOG ODJELJENJA ZA STAMBENKOM.POSLOVE.,CIVILNE ZAŠTITE,RIBNJAKA I
RUDNIKA

1.
D.1.2.1

Regulacija vodotoka Miloševica kod Stevića mosta

Nosilac realizacije

Finansijska
sredstva/Izvori
finansiranja

Rokovi
realizacije

Očekivani rezultati

4

5

6

7.

Odjeljenje za stambeno
komunalne poslove,Zavod za
izgradnju grada i Vlada RS
kroz Razvojni program

Utvrdit će Agencija za
vode

2011.

Povećana propusna moć kod Stevića
Mosta

70.000,00 KM
Vlastita sredstva

2011.

Zaštita proizvodnje i zaštita od
poplava

84.000,00 KM
Vlastita sredstva

2011.

Obavještavanje stanovništva u slučaju
rušenja brana

Ribnjak Saničani

2.
D.1.1.3

Održavanje brane na ribnjaku Saničani i izgradnja jedne
manje ustave
Dogradnja sistema za uzbunjivanje na branama Žune i Šikići

RŽR Ljubija

3.
D.1.1.5

LOKALNA UPRAVA I NJENI PARTNERI

R/b
1

Šifra u
SPVOS
-u
2

Projekti, aktivnosti i impelmentacija

Nosilac realizacije

Finansijska sredstva/
Izvori finansiranja

Rokovi
realizacije

Očekivani rezultati

3
PRIJEDLOG GRUPE LOKALNA UPRAVA I NJENI
PARTNERI

4

5

6

7.

Страна 33

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

БРОЈ: 1/11

Uspostavljanje GIS centra-kupovina servera
Aktivnosti:
1.

E 2.2.2.

Izrada tenderske dokumentacije.

Odjeljenje za stambenokomunalne poslove

Izbor dobavljača.

2011.

Mogućnost umrežavanja svih
odjeljenja putem servera, povetzivanje
sa GIS-bazom podataka

2011.

Revidovan Strateški plan

3.000,00 KM
50% SDC +50 %
Opština

2011.

Kontinuitet u održavanju radionica i
internih obuka službenika kroz
saradnju sa NVO i Javnih komunalih
preduzeća

2.000,00 KM
50% SDC +50 %
Opština

2011.

Mogućnost uspostavljnja kontakata sa
građanima i predstavnicima opština,
kroz predstavljanje dostignuća

2011.

Provesti će se 1000 anketa
Utvrđivanje rezultata provedenih
projekata na osnovu komentara
predstavnika institucija, NVO-a i
građana

9.000 ,00 KM
50% SDC +50 %
Opština

Povezivanje servera sa ploterom,GPS-om i gis bazom
Revizija Strateškog plana dobre uprave u oblasti voda i
zaštite životne sredine u opštini Prijedor

2.

Nosioci aktivnosti po
oblastima

Kontinuirano provođenje tematskih obuka za osoblje
zaduženo za oblast voda i zaštitu životne sredine
Aktivnost
JIP će izraditi plan internih i eksternih obuka iz svih pet
oblasti

3.

JIP( Jedinica za
implementaciju projketa
GOV-WADE)

Obuka na radu sa hlorinatorima-obaveza izvođača
E 2.3.1
Platforma sliva rijeke Une

JIP

-Unapređenje međuopštinske saradnje
4.

-Asocijacija JVP/JKP i AQUASAN
Aktivnosti
Organizovanje okruglog stola-zajednički interesi
Provođenje anketa prema ciljevima projekta

5.

Aktivnosti:
Izrada anketnog lista.

JIP
Služba za mjesne zajednice

1.000,00 KM
50% SDC +50 %
Opština
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Anketiranje.
Analiza i predstavljanje javnosti.
JIP
Obilježavanje važnijih ekoloških datuma

Vodovod

Dan voda, Dani Sane, Uredi svoj vrt i sl.

Odjeljenje za stambenokomunalne poslove

Aktivnosti :

6.

Definisane Programima u Odjeljnju za stambeno
komunalne poslove.

7.000,00 KM
50% SDC +50 %
Opština

2011.

Održaće se 5 manifestacija

1.600,00 KM
50% SDC +50 %
Opština

2011.

Održaće se 3 TV emisije i 1 radio
emisija

10.000,00 KM
50% SDC +50 %
Opština

2011.

Nabaviće se 2 računara,1 laptop, flip
čart,2 štampača,1 GPS bez opreme

6.400,00 KM
50% SDC +50 %
Opština

2011.

Obučiće se 20 radnika

Navedena sredstvaće se rasporediti:
•
•
•
•
•

7.

8.

Uredi svoj vrt 2000,00 KM
Dani bez automobila 1500,00 KM
Dani na Sani 1500,00 KM
Ljepša Srpska 1000,00 KM
Dan voda 1000,00 KM

JIP

Organizacija TV , radio emisija i učestvovanje predstavnika
Opština, JP, NVO itd. u radio i TV emisijama sa naglaskom
na prava i obaveze korisnika usluga i unapređenje usluga i
odnosa prema korisniku usluga

Kabinet načelnika-odnosi s
javnošću

Opremanje Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove.

Odjeljenje za stambenokomunalne poslove

Obuka rada sa GPS-om.
Aktivnosti:
9.
Obuku izvršiti za 20 radnika Odjeljenja za stambeno
komunalne poslove,Zavoda za izgradnju
grada,Vodovoda,Civilne zaštite,Službe MZ,Komunalne

Odjeljenje za stambenokomunalne poslove
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usluge,Odjeljenje za prostorno uređenje.
PRIJEDLOG TOPLANE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

E.3.3.1.

Povećanje naplativosti duga

Toplana , Odjeljenje za
stambeno komunalne
poslove

Vrijednost aktivnosti :
5.000 KM
toplana

kontinuiran
o

E.3.3.2.

Analiza troškova prihoda i uspostava proračuna cijena
usluga

Toplana , Odjeljenje za
stambeno komunalne
poslove

Vrijednost aktivnosti :
5.000 KM
toplana

kontinuiran
o

E.3.3.3.

Smanjenje obaveza i potraživanja

Toplana , Odjeljenje za
stambeno komunalne
poslove

Vrijednost aktivnosti :
5000 KM
toplana

kontinuiran
o

bolje upravljanje resursima, praćenje
troškova i formiranje realnih cijena
usluga

E.3.2.1

Sređivanje evidencije korisnika usluga

Toplana , Odjeljenje za
privredu

Vrijednost aktivnosti :
5000 KM
toplana

kontinuiran
o

bolji finansijski položaj preduzeća,
pokazatelji ekonomičnosti, likvidnosti
i solventnosti

E.3.2.2.

Uvođenje stalnog upoznavanja javnosti sa aktivnostima
toplane

Toplana , Odjeljenje za
privredu

Vrijednost aktivnosti :
5.000 KM
toplana

kontinuiran
o

E.3.2.3.

Provođenje periodičnih kampanja podizanja svijesti i
edukacije javnosti iz nadležnosti toplane

Toplana , Odjeljenje za
privredu

Vrijednost aktivnosti :
5.000 KM
toplana

kontinuiran
o

očekuje se povećanje naplativosti
duga

3-5 % povećanje naplativosti

veća naplata potraživanja, bolja i brža
komunikacija sa korisnicima

transparentnost u radu

PRIJEDLOG UG “DON”
Obilježavanje dana

16.

planete zemlje
voda
-priprema, štampanje i distribucija promotivnog materijala,

UG „DON“

2000,00 KM (50% SDC
+50 % Opština)
1000.00 KM UG „DON“

-organizovanje okruglih stolova

2011.

U saradnji sa mladima iz srednjih
škola ukazano na stanje u oblasti voda
i urađene preventivne mjere zaštite

-organizovanje predavanja po školama

17.

Obilježavanje dana volontera i promocija usluga
volonterskog centra „DON“

UG „DON”

1000,00 KM/ UG
„DON“

Obilježiće se dan volontera
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PRIJEDLOG ODJELJENJA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Strategija upravljanja korištenja, zaštite i uređenja zemljišta
na području opštine Prijedor

Aktivnost:

18.

E 1.1.1

Izrada Programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta

Odjeljenje za prostorno
uređenje
Odjeljenje za stambenokomunalne

Obrazloženje:
Zavod za izgradnju grada
Svake godine do marta mjeseca za tekuću godinu SO
donosi Program uređenja. Za ovu godinu najkasnije na
martovskoj SO će biti delegiran Program uređenja
građevinskog zemljišta za 2011. god. i Odluka.

1.163.800,00 KM
Iz budžeta opštine
Prijedori te ostali
mehanizmi i instrumenti
finansiranja, a u skladu
sa čl.33. st. 1. Zakona o
građevinskom zemljištu
( Sl.gl. RS br.112/06.)

2011.

Realizacija u skladu sa prilivom
sredstava u budžet po osnovu
naknada, te ostalih sredstava za
realizaciju

Urbanistički plan Prijedora
Aktivnosti:
- 2011.god. – Izbor nosioca izrade po prikupljanju ponuda
za najpovoljnijeg ponuđača
-Snimanje postojećeg stanja i prikupljanje podataka sa
terena,izrada prednacrta i Nacrta plana
19.

E.1.1.2

Orjentaciono:
100.000,00 KM/ha,
obuhvat na osnovu
Prostornog plana opštine
Prijedor oko 7.150,00 ha

- Javni uvid i formiranje Prijedloga Plana
- Usvajanje Plana u 2012.god.
- Implementacija 2011-2021.god.
Obrazloženje:
- U toku 2011.g.
izrada prednacrta i Nacrta Plana, javni uvid i Prijedlog Plana
krajem 2012.god.

Odjeljenje za prostorno
uređenje

Iz budžeta opštine
Prijedori u skladu sa
Programom uređenja
građevinskog zemljišta

2011./2012

-Nakon usvajanja Programa uređenja
građevinskog zemljišta za 2011.god.i
Odluke te izbora nosioca izrade po
provedenom postupku javnih nabavki
očekuje se aktivan rad na pripremi i
izradi odgovarajuće forme ovog
dokumenta po pojedinim propisanim
fazama.
-Realizacija Zakonske obaveze,
stvaranje osnove za izradu Zoning
plana i omogućavanje planskog
korištenja i uređenja urbanog područja
Prijedora
-Realizacija projekta iz Strategije
razvoja opštine prijedor
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Regulacioni plan obala rijeke Sane i Gomjenice za prostor
urbanog područja Prijedora- Sekcija 1
Aktivnosti:
-Donošenje odluke o prist.izradi, pripremni radovi sa
prikupljanjem podataka i geodetsko snimanje

20.

E.1.1.3

-Završetak i implementacija Sekcije 1 u 2012.god. i dalje, te
pristupanje izradi dokumentacije za ostale Sekcije u sklopu
urbanog područja Prijedora i šireg područa do granice
Opštine.

Odjeljenje za prostorno
uređenje

Orjentaciono: 50.000,00
KM/ha
Iz budžeta opštine
Prijedor u skladu sa
Programom uređenja
građevinskog zemljišta
za 2011.god.

2011.god.

Obrazloženje:
U toku 2011.g.
Donošenje Odluke o prist.izradi, geodetski radovi i terenska
obrada – anketa

- Program uređenja građevinskog
zemljišta za 2011.god.i Odluka.
-Pored završetka određenih faza po
određenoj dinamici za
2011.god.očekuje se pribavljanje
podataka o postojećem stanju ovog
prostora u svrhu kompletiranja
evidencije o stanju prostora kao
zakonske onbaveze
-Plansko korištenje i uređenje prostora
uz korito obe rijeke uključujući i
definisanje aktivnosti u svrhu zaštite
korita rijeke, obala i okolnog prostora
uz očuvanje prirodnih vrijednosti
vodotoka

Izrada Odluke o izgradnji kanalizacionih sistema i učešće
građana u realizaciji
Aktivnosti:
21.

Komisija
Formirana komisija od predstavnika Odjeljenja za stambeno
komunalne poslove,Prostornog
Odjeljenja,Vodovoda,Zavoda za izgradnju grada i
Administrativne službe načelnika opštine Prijedor

2011.god.

Da se izradi navedena Odluka
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10
На основу члана 33. Закона о уређењу
простора и грађењу
(Сл. гласник
Републике Српске бр.55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор (Сл.гласник
општине Приједор, бр.5/05 и 9/07),
Скупштина општине Приједор на XXIII
сједници одржаној дана 17.02.2011. године,
донијела је
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о именовању Савјета за израду планова
парцелације
I
Образује се Савјет за израду
планова парцелације: Плана парцелације за
дио градског насеља Доња Пухарска –
Секција 1 и Секција 2, Плана парцелације
за приградско насеље „Каваниште“ и Плана
парцелације за дио приградског насеља
Бистрица
II
У Савјет се именују:
1. Ћопић Драгана, дипл.инж.арх.
2. Тимарац Тихомир, дипл.инж.грађ.
3. Јефтић Александар, дипл.инж.саобр.
4. Шарић Радан, геод.техн.
5. Калинић Драшко, Одјељење за борачкоинвалидску заштиту
6. Алексић Раде, Служба за мјесне
заједнице
7. Бурсаћ Саша, одборник
8.Прим. др. Ивић Душко
9.Прим. др. Азра Пашалић
III
Задатак Савјета дефинисан је чл.33. став 2.
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 55/10).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Приједор.
Број:01-111-12/11
Приједор
Датум:17.2.11.г

БРОЈ: 1/11

Приједор, број: 5/02 и 9/07), Скупштина
општине Приједор на XXIII сједници,
одржаној дана 17.02.2011. године, донијела
је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Надзорног одбора ЈП
Спортска дворана „Младост“ Приједор
1 Разрјешавају се чланови Надзорног
одбора ЈП Спортска дворана„Младост“
Приједор и то:
1.Вуковић Владо,
2. Грбић Раденко и
3. Вујић Драшко.
2 Досадашњи чланови Надзорног одбора из
тачке 1. овог рјешења вршиће дужности
чланова Управног одбора ЈУ Спортска
дворана „Младост“ Приједор до окончања
поступка јавне конкуренције за избор и
именовање Управног одбора ове установе.
3 Ово рјешење ступа на снагу наредног
дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-111-13/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.2.11.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

12
На основу члана 18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145.
Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући
Извјештај
о
раду
Правобранилаштва РС- Сједиште замјеникa
Приједор
за
2010.годину,Скупштина
општине Приједор на XXIII сједници
одржаној дана 17.02.2011.године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1
Усваја
се
Извјештај
о
раду
Правобранилаштва РС- Сједиште замјеникa
Приједор за 2010.годину.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др Азра Пашалић,с.р.
***

2 Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".

11
На основу одредаба члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 18. Статута општине
Приједор („Службени гласник општине

Број:01-022-10/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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13
На основу члана 18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145.
Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Извјештај о раду Агенције за
економски развој општине Приједор
"ПРЕДА-ПД Приједор
за 2010.годину,
Скупштина општине Приједор на XXIII
сједници одржаној дана 17.02.2011.године,
донијела је

БРОЈ: 1/11

("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Извјештај о реализацији
Програма
кориштења
средстава
за
унапређење пољоприредне производње за
2010.годину, Скупштина општине Приједор
на XXIII сједници одржаној дана
17.02.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1 Усваја се Извјештај о реализацији
Програма
кориштења
средстава
за
унапређење пољоприредне производње за
2010.годину

1.
Усваја се Извјештај о раду Агенције
за економски развој општине Приједор
"ПРЕДА-ПД" Приједор за 2010.годину.

2 Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".

2.
Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".

Број:01-022-13/11
Приједор
Датум:17.2.11.г

Број:01-022-11/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г
Прим. др Азра Пашалић,с.р.
***

16
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ОБЛАСТИ

14

На основу члана 18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145.
Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Информацију о пружању
правне помоћи у општини Приједор,
Скупштина општине Приједор на XXIII
сједници одржаној дана 17.02.2011.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о
пружању правне помоћи у општини
Приједор за период 01.01.-31.12.2010.
годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу
даном доношења а објавиће се
у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-12/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г
Прим. др Азра Пашалић,с.р.
***

15
На основу члана 18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 145.
Пословника Скупштине општине Приједор

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др Азра Пашалић,с.р.
***

На основу одредаба члана 15. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 112/06), члана 18. Статута општине
Приједор («Службени гласник општине
Приједор», број:5/05 и 9/07) и члана 123.
Пословника Скупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:8/05 и 3/06,10/07 и 9/09), Скупштина
општине Приједор на XXIII сједници,
одржаној 17.02. 2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену
некретнина
1. а) Д а ј е с е сагласност на замјену
некретнинаградског
грађевинског
земљишта између Општине Приједор и
предузећа „Лимиком“ доо Бања Лука - ради
регулисања имовинско-правних односа у
сврху привођења земљишта трајној намјени
у складу са Регулационим планом сервисно
услужне и радне зоне уз магистрални пут
Приједор – Бања Лука и радне и стамбене
зоне Свале („Службени гласник Општине
Приједор“,број: 6/04), који уговор ће се
закључити на следећи начин:
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1.уговарач
Општина
Приједор
даје
предузећу „Лимиком“ доо Бања Лука
следеће непокретности:
по старом премјеру:
кч.бр. 811/51 у површини од 297 м2,
уписана у зк.ул.бр. 1549 к.о. СП Приједор.
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 4915/6 у површини од 297 м2,
уписана у пл.бр. 3064 к.о. Приједор I као
посјед Општине Приједор са дијелом 1/1.
2.уговарач предузеће „Лимиком“ доо Бања
Лука
даје Општини Приједор следеће
непокретности:
по старом премјеру:
к.ч.бр. 812/34 у површини од 567 м2,
уписана у зк.ул.бр. 1199 к.о. СП Приједор,
као својина предузећа „Лимиком“ доо Бања
Лука са дијелом 1/1.
По новом премјеру:
-к.ч.бр.4915/7, површине 475 м2 и
к.ч.бр. 4916/2, површине 92 м2
уписане у пл.бр. 4999 к.о. Приједор 2 као
посјед „Лимиком“ доо Бања Лука са
дијелом 1/1.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику
општине Приједор да у циљу регулисања
међусобних права и обавезе уговорних
страна закључи уговор о замјени
непокретности.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
Број:01-022-14/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г
Прим. др Азра Пашалић,с.р.
***

На основу одредаба члана 9. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 112/06), члана 18. Статута општине
Приједор («Службени гласник општине
Приједор», број:5/05 и 9/07) и члана 140.
Пословника Скупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број: 9/09), Скупштина општине Приједор
на XXIII сједници одржаној 17.02.2011.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског
земљишта без накнаде
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1. О д о б р а в а с е прибављање без накнаде
градског грађевинског земљишта, које је према
подацима Земљишно књижне канцеларије
Основног суда у Приједору означено са:

-к.ч.бр. 811/59 у површини од 138 м2 и
-к.ч.бр. 811/51 у површини од 297 м2
уписане у зк.ул.бр. 1549 к.о. Приједор као
државна својина, са правом коришћења у
корист
ЈП
Завод за изградњу града
Приједор.
Према
подацима
катастарског
операта земљишта, предметне некретнине
су означене са:
- к.ч.бр. 4915/6 у пов. од 297 м2 и
-к.ч.бр. 4915/8 у 138 м2,
уписане у пл.бр. 3064 к.о. Приједор 2 као
посјед Општине Приједор.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику
општине Приједор да,
у складу са
одредбама члана 9.Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник Републике
Српске», бр: 112/06), закључи уговор о
преносу права коришћења на некретнинама
на Општину Приједор, са предузећем ЈП
„Завод за изградњу града“Приједор, трајно
и без накнаде.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-15/11.
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.2.11.г
Прим. Др Азра Пашалић,с.р.

На основу одредаба члана 15. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 112/06), члана 18. Статута општине
Приједор («Службени гласник општине
Приједор», број:5/05 и 9/07) и члана 123.
Пословника Скупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:8/05 и 3/06,10/07 и 9/09), Скупштина
општине Приједор на XXIII сједници,
одржаној 17.02.2011. године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену
некретнина
1. Д а ј е
с е сагласност на замјену
некретнинаградског
грађевинског
земљишта између Општине Приједор и
предузећа „Ауто – жути“ Д.О.О.Приједор ради
регулисања
имовинско-правних
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односа у сврху привођења земљишта
трајној намјени у складу са Регулационим
планом Измјене и допуне Регулационог
плана централне зоне са споменичким
комплексом („Службени гласник Општине
Приједор“, број:7/07), који уговор ће се
закључити на следећи начин:
1.уговарач
Општина
Приједор
даје
предузећу „Ауто-жути“ Д.О.О.Приједор
следеће непокретности:
по старом премјеру:
к.ч.бр. 12/96 у површини од 98 м2,
к.ч.бр. 12/736 у површини од 87 м2
уписане у зк.ул.бр. 708 к.о. СП Приједор
као државна својина са првом располагања
у корист Општине Приједор.
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 1939/1 у површини од 98 м2,
-к.ч.бр. 1939/2 у површини од 87 м2
уписана у пл.бр. 3053 к.о. Приједор I као
посјед Скупштине општине Приједор са
дијелом 1/1.
2.уговарач
предузеће
„Ауто-жути“
Д.О.О.Приједор даје Општини Приједор
следеће непокретности:
А) Земљиште:
по старом премјеру означено са:
-к.ч.бр.12/812 у површини од 42 м2,
-к.ч.бр. 12/813 у површини од 5 м2
уписане у зк.ул.бр. 995 к.о. Приједор, као
својина предузећа „Ауто-жути“ доо
Приједор са дијелом 1/1.
По новом премјеру:
-к.ч.бр.1938/1 у површини од 42 м2 и
-к.ч.бр. 1938/4 у површини од 23 м2
уписане у пл.бр. 1201 к.о. Приједор I као
посјед
предузећа
„Ауто-жути“
доо
Приједор са дијелом 1/1.
Б) Јавни пролаз – пасаж
Уговарач
предузеће
„Ауто-жути“
Д.О.О.Приједор даје у замјену Општини
Приједор новопланирани јавни пролаз
пасаж (према детаљним урбанистичко
техничким
условима
од
новермбра
2010.године - орјентационе површине 36,63
м2) као посебно етажно земљишно књижно
тијело, који ће се изградити у склопу
пословно стамбеног објекта. Прецизни
подаци о пасажу, као посебном земљишно
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књижном тијелу, ће се утврдити након
изградње и извршеног етажирања објекта.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику
општине Приједор да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних
страна закључи уговор о замјени
непокретности, на начин да предузеће
„Ауто-жути“
Д.О.О.Приједор
уплати
Општини Приједор износ од 94.474,00 КМ,
који износ представља разлику у
вриједности некретнина које су предмет
замјене, према процјени сталног судског
вјештака грађевинске струке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
Број:01-022-16/11.
Приједор
Датум:17.2.11.г

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др Азра Пашалић,с.р.

***
17
АКТИ НАЧЕЛНИКА
Број: 02-40-18 /11
Датум: 13.01.2011.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ), а у вези са чланом 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005) и Одлуке
о усвајању Буџета општине Приједор за
2011.годину („Службени гласник општине
Приједор“, број: 10/10), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства
А.Д. „Топлана“ Приједор у износу од
1.000.000,00
КМ
(словима:
једанмилионконвертибилних марака) на
име субвенције за набавку мазута за грејну
сезону 2010/2011 годину.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор за
2011.годину, на терет ставке 414100
Субвенција А.Д. Топлани, на жиро рачун
број:
5620070000068052,
ЈИБ:
4400700950002, у десет једнаких мјесечних
рата, тј. по 100.000,00 КМ.
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3. 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".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-42 /11
Датум: 26.01.2011.године
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
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 20.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за суфинансирање
трошкова рада ове медијске куће у
2011.години.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 415200 Учешће у финансирању
јавних медија, на жиро рачун број: 562007-00062639-92, отворен код Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.
3. 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".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02- 40-227/11
Датум: 22.02.2011.године
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
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ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу
пензионера П р и ј е д о р

I
Одобравају се новчана средства у
износу од 15.000,00 КМ Удружењу
пензионера општине Приједор на име
помоћи пензионерима, a према Плану
утрошка средстава из буџета општине
Приједор за помоћ пензионерима у
2011.години.
II
Планом буџета за 2011.годину планирана су
средства у износу од 210.000,00 КМ,
учешће
у
финансирању
Удружења
пензионера општине Приједор. Укупно
одобрена средства по овој одлуци износе
15.000,00 КМ, а у складу са Планом
утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима
у 2011.години и биће уплаћена на жиро
рачун Удружења пензионера општине
Приједор, број: 5520210002078229, отворен
код Hipo Alpe Adria Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује
се Одјељење финансија општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број.02-022-132/10
Датум, 4.02.2011. године
ПРЕДМЕТ: Обавјештење.Након
објављивања
Правилника
о
измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој
организацији
и
систематизацији радних мјеста Општинске
административне службе Приједор у
„Службеном гласнику општине Приједор“,
број: 11/10, уочено је да је да је приликом
израде овог правилника изостављена
промјена која се односила на назив и опис
радног мјеста у члану 26. тачка 1.4. –
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ,
ОДСЈЕК ЗА ПЛАНИРАЊЕ, УРБАНИЗАМ
И ДОКУМЕНТАЦИЈУ, тако да умјесто
„Самостални стручни сарадник
за
геодетску документацију“, сада треба да
стоји:
1.4.СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА
ГЕОДЕТСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ



Обавља
стручне
послове
из
дјелокруга рада Одјељења за
просторно уређење везаних за
геодетске послове,
 О свом раду подноси извјештај
шефу
Одсјека
и
начелнику
Одјељења,
 Води
евиденцију
геодетских
података,
 Формира и ажурира базу геодетских
података
неопходних
за
рад
Одјељења,
 Кординира на контакту са
Републичком управом за геодетске
и имовинско-правне послове ПЈ
Приједор,
те
са
Земљишнокњижном канцеларијом,
 Остварује сарадњу са уговореном
геодетском фирмом за послове који
се обављају за потребе Општине,
 Учествује
у
поступцима
исколчавања објеката и
 Обавља и друге послове које му
одреди шеф Одсјека и начелник
Одјељења
Школска спрема: ССС геодетског смјера
Степен:
IV степен
Радно искуство: 3 године у струци
Стручни испит: положен стручни испит
Број извршилаца : 1.“
У истом члану код тачке 2.3. „Стручни
сарадник за увиде у просторно планску
документацију и теренске увиђаје“ грешком
је изостављен уписан број извршилаца, те
умјесто броја „1“, треба да стоји број“ 2“.
Поред тога, у члану 11. „СЛУЖБА ЗА
ИНФОРМАТИКУ“ у тачки 2.. 3., 4., 5. и 6.
код прописаних услова школске спреме
изостављене су ријечи „ техничког или
економског смјера,“ тако сада треба да
стоји: „ВСС, техничког, информатичког или
економског смјера.“
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Собзиром на наведено, тражимо да
ово обавјештење објавите у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Начелник општине
Марко Павић,с.р.
18
ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у
регистар заједница етажних власника
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр.
74/03) Одјељење за стамбено комуналне
послове Општинске управе Приједор
објављује
ОГЛА
Код Одјељења за стамбено комуналне
послове Општинске управе Приједор
извршен је упис
Заједница етажних
власника стамбених зграда у:
*Одјељење
за
стамбено-комунлалне
послове,
Општинске административне
службе Приједор, на темељу рјешења бр.
08-372-96/10
од
14.12.2010.године,
извршило је у регистру заједница етажних
власника стамбених зграда, у регистарском
листу број 64/04, УПИС промјене лица
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, ул.
Краља Петра 1 Ослобоциоца бр. 106, и то
како слиједи:
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Којић Милена, умјесто
ранијег Богдан Невенке.
__________________________________
* Регистарском листу број
219/10
Рјешењем
број:
08-372-97/10
од
29.12.2010.године.
Назив и сједниште: Заједница
за
управљање дјелом зграде улаз бр. 4.
Приједор ул. Жарка Згоњанина бр. 44,
Оснивачи: 11 етажних власника дијела
зграде - улаз.
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом
зграде-улазом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања дјела зграде-улаза
Заступа:
Гвозден
Ненад,предсједник
Скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
___________________________________
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* Регистарском листу број
220/11
Рјешењем
број:
08-372-2/11
од
13.01.2011.године.
Назив и сједниште: Заједница
за
управљањем зграде Љубија ул Драге
Лукића бр. 24
Оснивачи: 5 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за
рачун етажних власника. Иступа у правном
промету самостално у оквиру дјелатности,
за обавезе одговара цјелокупном имовином.
Чланови одговарају супсидијарно до висине
удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа,
Мацура
Бранка,предсједник
Скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
___________________________________
*Регистарском листу број 221/11 Рјешењем
број: 08-372-3/11 од 18.01.2011.године.
Назив и сједниште: Заједница
за
управљање дјелом зграде улаз бр. 2.
Приједор ул. Проте Матеје Ненадовића бр.2
Оснивачи: 9 етажних власника зграде
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом
зграде за рачун етажних власника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру
дјелатности,
за
обавезе
одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања дјела зграде.
Заступа:Гушић
Мирјана,
предсједник
Скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
* Регистарском листу број
222/11
Рјешењем
број:
08-372-4/11
од
20.01.2011.године.
Назив и сједниште: Заједница
за
управљање
дјелом
зграде
улаз
КАРИНКТОНКА улаз „Д“ Приједор ул.
Краља Александра бр. 34.
Оснивачи: 11 етажних власника дијела
зграде - улаз.
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом
зграде-улазом за рачун етажних власника.
Иступа у правном промету самостално у
оквиру дјелатности, за обавезе одговара
цјелокупном имовином. Чланови одговарају
супсидијарно до висине удјела у плаћању
трошкова одржавања дјела зграде-улаза

БРОЈ: 1/11

Заступа: Билбија Ковиљка, предсједник
Скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
_______________________________
*Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске
административне
службе
Приједор, на темељу рјешења бр. 08-3726/11 од 26.01.2011.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу бр.
89/05, УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА, ЗГРАДА Х-2, УЛАЗ 2, ул.
Митрополита Петра Зимоњића, и то како
слиједи:
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Јачанин Душко, умјесто
ранијег Вучен Драге.
___________________________________
*Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске
административне
службе
Приједор, на темељу рјешења бр. 08-3727/11 од 02.02.2011.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу бр.
145/06, УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА,
ЗГРАДЕ,Приједор,
ул.
Митрополита Петра Зимоњића Ц-4 улаз бр.
3, и то како слиједи:
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Мутић Витомир,
умјесто ранијег Бањац Винке.
__________________________________
*Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске
административне
службе
Приједор, на темељу рјешења бр. 08-37212/11 од 04.02.2011.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу бр.
141/05, УПИС промјене лица овлашћеног за
заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ Ц-4, УЛАЗ БР. 4,
Приједор,
ул.
Митрошолита
Петра
Зимоњића Ц-4, ул. 4 и то како слиједи
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Вуковић Раденко,
умјесто ранијег Вукаљевић Милана.
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САДРЖАЈ
Број акта

Страна

1

Програм рада Скупштине општине Приједор за 2011. Годину

1

2

Одлука о задужењу општине Приједор

7

3

Одлука о организовању ЈЗУ „Дом Здравља“ Приједор

8

4

Одлука о утврђивњу дјелатности „Градска тржница“ Приједор

13

5

Одлука о приступању израде Плана парцелације за дио градсог насеља
Д,Пухарска Секција 1 и Секција 2

14

Одлука о приступању израде Плана парцелације за приградско насеље
„Каваниште

16

Одлука о приступању израде Плана парцелације за дио приградског насеља
Бистрица

18

Одлука Оперативног плана добре управе у области вода и заштите животне
средине у општини Приједор за 2011.годину

19

План добре управе у области вода и заштите животне средине у општини
Приједор за 2011.годину

20

10 Рјешење о именовању Савјета за израду планова парцелације за дио
градског насеља Доња Пухарска – Секција 1 и Секција 2, Плана парцелације
за приградско насеље „Каваниште“ и Плана парцелације за дио
приградског насеља Бистрица

38

11 Рјешење о разрјешењу Надзорног одбора Спортска дворана „Младост“
Приједор и именовање в.д. Управног одбора ЈУ Спортска дворана
„Младост“ Приједор

38

12. Закључак о усвајању извјештаја о раду Правобранилаштва Републике
Српске- Сједиште замјеника Приједор за 2010.годину

38

13. Закључак о усвајању извјештаја о раду Агенције за економски развој
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2010.годину

39

14. Закључак о усавајању информације о пружању правне помоћи у
општини Пријеидор

39

15 Закључак о усавајању информације о реализацији Програма коришћења
средстава за унапређење пољопривредне производње за 2010.годину

39

6

7

8

9

16 Реферати из имовинско правне области:
а) Одлуке о давању сагласности на замјену некретнина са
предузећем „Лимиком“ д.о.о. Бања Лука,

39
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б) Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
в) Одлука о давању сагласности на замјену некретнина са
предузећем „Ауто Жути“ д.о.о. Приједор
17 Акти Начелника општине
- Одлука о одобравању новчаних средстава а.д. „Топлана“ Приједор
- Одлука о одобравању новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор
- Одлука о одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор
- Обавјештење

41

18 Огласни дио

43

-О"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна
служба Скупштине општине и начелника општине.
На основу члана 176. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 9/09), 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

