
 
 

   
 

 
 

 

 
30. 
 
  На основу члана 39. Закона о локалној 
самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске”, број: 97/16) и члана 40. Статута града 
Приједора (“Службени гласник града Приједора”, 
број: 5/15), те члана 140. Пословника Скупштине 
града Приједора – пречишћен текст (“Службени 
гласник града Приједора”, број: 2/13), након 
разматрања Извјештајa о раду Градоначелника и 
Градске управе Приједор  у 2016. години, 
Скупштина града Приједора је на 5. сједници 
одржаној дана 15.03.2017.године донијела   
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештајa о раду Градоначелника и 

Градске управе Приједор у 2016. години  
 

 
I 

Скупштина града Приједора усваја Извјештај о 
раду Градоначелника и Градске управе  Приједор 
у  2016. години.  
 

II 
Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном гласнику града Приједора“.  
 
Број :  01-022-12/17                    ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор                          СКУПШТИНЕ ГРАДА  
Датум: 15.03.2017. год.         Сеад Јакуповић, с.р. 
 

31. 
На основу члана  4. став 3. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта – пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:  
34/14 ), а у вези са Законом о уређењу простора 
и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16), чланом 39. 
Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, брoj: 97/16  ) и члана 
40. Статута Града Приједора („Службени гласник 
града Приједора“, број: 5/15), Скупштина града 
Приједора, на 5.сједници одржаној дана 15.03. 
2017. године, донијела је  
 

О Д Л У К У  
о  Програму уређења градског грађевинског  

земљишта за 2017. годину 
 

Члан 1. 
Доноси се Програм уређења  градског 

грађевинског земљишта за подручје града 
Приједорa за 2017. годину ( у даљем тексту: 
Програм ) у износу од 1.190.000,00 KM. 
 

Члан 2.  
Усвојени текст Програма саставни је дио 

ове Одлуке. 
 

Члан 3.  
О провођењу ове Одлуке стараће се 

Градска управа Града Приједора, Одјељење за 

ГОДИНА XXVI 
ЧЕТВРТАК 16.03.2017. 

БРОЈ 
2 

Wеb adresa 
www.prijedorgrad.org 
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просторно уређење и Одјељење за стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине. 

 
 

Члан 4.  
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје 
да важи одлука о Програму уређења 
грађевинског земљишта за 2016. годину , 
објављена у „Службеном гласнику Града 
Приједор“, брoj: 2/16 под бројем 01-022-
23/16. 

Члан 5.  
Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана 

по објављивању у „Службеном гласнику Града 
Приједорa“. 
  
 

Број: 01-022-13/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 

 
П Р О Г Р А М  

УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА 2017. ГОДИНУ  

 
 Увод 
 
 Програм уређења градског грађевинског 
земљишта доноси се у складу са Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српскe“, број: 40/13 , 106/15 и 3/16) и 
Правилником о обрачуну накнаде трошкова 
уређења градског грађевинског земљишта – 
пречишћен текст („ Службени гласник Републике 
Српске“, број:  34/14 ).  
 Годишњи Програм уређења градског 
грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно  
грађевинско земљиште, које на дан доношења  
Програма има статус градског грађевинског 
земљишта, као и за остало грађевинско 
земљиште на подручју града Приједор, а у складу 
са Интегралном стратегијом развоја Града 
Приједора ( 2014-2024.),  дугорочним и 
средњорочним програмима  изградње и 
уређења простора и на основу донесених 
докумената просторног уређења. 
 
Уређење грађевинског земљишта обухвата 
радове припремања и опремања. 
 
1. Припремање земљишта обухвата : 

 истражне радове на терену, 

 израда геодетскиг , геолошких, инжењерско-
сеизмолошких и других  подлога, 

 израду анализе својинских права на 
земљишту потребном за изградњу јавне 
комуналне и друге инфраструктуре, 

 израду докумената просторног уређења и 
техничке документације 

 израду програма за уређење земљишта 

 израду анализе расељавања лица и рушења 
постојећих објеката,  

 санирање терена и друге радове 
 

2. Опремање земљишта обухвата: 

 изградњу објеката комуналне 
инфраструктуре која је у надлежности 
јединице локалне самоуправе 

 изградњу друге јавне инфраструктуре која је 
у надлежности јавних предузећа, а чију 
изградњу финансира јединица локалне 
самоуправе из накнаде наплаћене према 
одредбама закона и правилника 

 изградњу и уређедње површина јавне 
намјене планираних спроведбеним 
документом просторног уређења 

 
                 Правилником о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта – Пречишћени текст („ Службени 
гласник Републике Српске“,  број:  34/14 ) и 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
40/13 , 106/15 и 3/16),  утврђени су механизми и 
инструмени финансирања уређења грађевинског 
земљишта и израде докумената просторног 
уређења које врши јединица локалне 
самоуправе средствима прикупљеним из: 
 

а) накнаде на основу природних и локацијских 
погодности градског грађевинског земљишта и 
погодности већ изграђене комуналне 
инфраструктуре које могу настати приликом 
коришћења тог земљишта (у даљем тексту: 
рента), 
б) накнаде за уређење грађевинског земљишта, 
в) закупа за грађевинско земљиште, 
г) продаје грађевинског земљишта, 
д) дијела пореза на имовину и 
ђ) других извора у складу са посебним 
прописима. 
 

               Буџетом Града Приједора за 2017. год. 
(„Службени гласник Града Приједор“, брoj: 10/16, 
од 24.12.2016. године),  планирана су средства за 
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Програм урећења градског грађевинског 
земљишта за 2017. год. у износу од 1.190.000,00 
KM. 
               Прикупљена средства у Буџету Града 
Приједора у 2017. години, у складу са Законом и 
Правилником, користиће се за трошкове 
уређења грађевинског земљишта и трошкове 
израде  докумената просторног уређења у складу 
са табеларним дијелом овог Програма. 
 
              Програмом  уређења градског 
грађевинског земљишта за 2017. годину, 
обухваћени су : 
 
1. Радови уређења који ће се финансирати  из 

Буџета Града Приједора и то: 
1.1. Израда докумената просторног уређе и 

урбанистичке документације у 2017. години ,  
1.2. Припремање земљишта за изградњу 

инфраструктурних објеката, уређаја и 
инсталација (рјешавање имовинско-правних 
односа, прибављање тех. документац. и 
потребних дозвола за изградњу),  

1.3. Изградња и реконструкција саобраћајница и 
саобраћајних објеката. 
 

2. Радови уређења који ће се финансирати из 
Буџета Града Приједора уз суфинансирање 
са другим субјектима ( средства из Буџета 
Републике Српске и средстава из других 
извора финансирања ): 

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

инфраструктуре, 
2.3. Изградња и реконструкција осталих  

инфраструктурних објеката. 
 
            Динамика реализације, распоређивања и 
усмјеравања средстава, прикупљених по основу 
поменутих  накнада, вршиће се у складу са 
усвојеним Програмом уређење градског 
грађевинског земљишта за 2017. годину те  у 
складу са  приливом средстава у Буџет Града 
Приједора у 2017. години. 
 
 
 

1. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПРИЈЕДОР 
 

Р.бр. О П И С износ КМ 

1.1. Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације у 
2017. години 

 
2017. 

 
1.1.1. 

Регулациони план дијелова насеља  Доња Пухарска и Урије II фаза 
- Секција 3 (2016.) 

- Планирана  средстава   81.000,00 КМ 

- Дио планираних средстава у 2016.години према Програму рада 
Скупштине Града у 2016.год. 

 
 

16.200,00 
 

 
1.1.2 

 

*Регулациони план пословне зоне „ Балтин Баре“ – Секција 1 и   
   Секција 2  (2015-2016) 

- Планирана укупна  средстава   99.244,25 КМ 

- Дио планираних средстава у 2016.години према Програму рада 
Скупштине Града у 2016.год. (пројекат планиран у Интегралној 
стратегији развоја Града Приједора за период 2014-2024. године) 

 
 
 

20.340,00 

 
1.1.3. 

*Регулационог плана простора уз корита ријека Сана и Гомјеница 
на урбаном подручју Приједора - Секција 1 и Секција 2 (2015-2016) 

- Планирана  укупна средстава   104.598,00 КМ 

- Дио планираних средстава у 2017.години односи се на израду 
елабората Плана (пројекат планиран у Интегралној стратегији развоја 
Града Приједора за период 2014-2024. године) 

 
 
 

14.180,00 

 
1.1.4. 

 
*Зонинг план јужног дијела урбаног подручја Приједора (2016-

2018) 
- Планирана укупна  средстава  ( 166.000,00 КМ) 

- Дио планираних средстава у 2017.години према Програму рада 
Скупштине Града у 2017..год. (пројекат планиран у Интегралној 
стратегији развоја Града Приједора за период 2014-2024. године) 

-  

 
36% 

60.000,00 
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1.1.5. 

*Урбанистички план Љубије  (2016-2018) 
- Планирана укупна  средстава   35.000,00 КМ 

- Дио планираних средстава у 2016.години према Програму рада 
Скупштине Града у 2016.год. (пројекат планиран у Интегралној 
стратегији развоја Града Приједора за период 2014-2024. године) 

 
50% 

17.500,00 
 

 
1.1.6. 

*Регулациони план „Бенковац“ (2016-2018) 
- Планирана  укупа средстава   30.000,00 КМ 
- Дио планираних средстава у 2016.години према Програму рада 

Скупштине Града у 2016.год. (пројекат планиран у Интегралној 
стратегији развоја Града Приједора за период 2014-2024. године) 

 
50% 

15.000,00 

 
1.1.7. 

*План парцелације  „Пашини конаци“ (2017-2018.) 
- Планирана укупна  средстава   6.000,00 КМ 
- Дио планираних средстава у 2017.години према Програму рада 

Скупштине Града у 2017.год. (пројекат планиран у Интегралној 
стратегији развоја Града Приједора за период 2014-2024. године) 

 
30% 

1.000,00 

 
1.1.8. 

*Зонинг план сјеверо-западног дијела урбаног подручја Приједора 
(2017-2019.) 

- Планирана укупна  средстава   300.000,00 КМ 
- Дио планираних средстава у 2017.години према Програму рада 

Скупштине Града у 2017.год. (пројекат планиран у Интегралној 
стратегији развоја Града Приједора за период 2014-2024. године) 

 
 

36,5 % 

109.780,00 

 
1.1.9. 

Регулациони план проширења градскг гробља „Пашинац“ 
(2017-2018) 
- Планирана  укупна средстава   25.000,00 КМ 
- Дио планираних средстава у 2017.години према Програму рада Скупштине 

Града у 2017.год. (пројекат планиран у Интегралној стратегији развоја Града 
Приједора за период 2014-2024. године) 

 
 
 

18.000,00 

 
1.1.10. 

Израда Урбанистичко техничких услова , стручних мишљења, 
анализа , друге урбанистичке документације , идејних пројеката и 
других стручних послова  за потребе Одјељења 

 
18.000,00 

 
 УКУПНО 1.1. (КМ): 

 
290.000 

 
 

 

 

Р.бр. ОПИС износ КМ 

 
1.2. 

Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 
инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, прибављање тех. 
документац. и потребних дозвола за изградњу, координација и стручне 
услуге) 

2017. 

 

1.2.1. 

Надвожњак на Пећанима са дијеловима прикључних и 
искључних саобраћајних трака   
- рјешавање преосталих  имовинско-правних односа за 
рјешавање коначног приједлога рјешења 

200.000,00 

 

1.2.2. 

Спајање улице Ђуре Салаја ( II Крајишка бригада ) и улице 
Козарска 

- дио припремних радова 
- прибављање техничке документације 

30.000,00 

 

1.2.3. 

Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска, 
М.Врховца и I Крајишке бригаде) 
      -    дио припремних радова 
      -    прибављање техничке документације 

40.000,00 
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1.2.4. 

Изградња крака улице В. Караџића  према пошти    
     -    дио припремних радова   

20.000,00 

 

1.2.5. 

 
Израда изведбено  пројектне документације за 
инфраструктуру у области канализације  у оквиру Пројекта 
који се финансира средствима ЕИБ 
-( секундарна и терцијарна мрежа у канализационом 
систему Гомјеница)- дио инвестиције 

30.000,00 

 

1.2.6. 

Израда изведбено  пројектне документације за 
инфраструктуру у области одводње и пречишћавања 
отпадних вода на подручју Козарац и Омарска 
 – дио инвестиције 

30.000,00 

 

1.2.7. 

Израда изведбено  пројектне документације за 
инфраструктуру у области заштите од поплава у оквиру 
Пројекта који се финансира кредитним средствима Свјетске 
банке ( регулација Милошевице, Гомјенице)  
– дио инвестиције 

30.000,00 

 

1.2.8. 

Израда изведбено  пројектне документације за 
инфраструктуру у области снабдијевања електричном и 
топлотном енергијом у оквиру Пројекта Регионални 
стамбени програм на локацијама Пећани и Рашковац 
 – дио инвестиције 

20.000,00 

 УКУПНО 1.2. (КМ): 
 

  400.000,00 

Р.бр. ОПИС Износ КМ 

1.3. Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних објеката   
 

2017. 

 

1.3.1. 

 
Реконструкција улице Вука Караџића 

- Реконструкција коловоза и тротоара улице Вука Караџића 
од раскрснице са улицом П.П.Његоша до раскрснице са 
улицом Николе Пашића  - наставак радова 

 

 
150.000,00 

 

1.3.2. 

 
Спајање улице Ђуре Салаја ( II Крајишка бригада ) и улице 
Козарска 
       - дио радова 
 

75.000,00 

 

1.3.3. 

 
 Изградња кружног тока ( укрштање улица Козарска,     М.Врховца 
и I Крајишке бригаде) 
      - дио радова 
 

100.000,00 

 

1.3.4. 

 
Изградња крака улице В. Караџића  према пошти 
      - дио радова 

60.000,00 

  
УКУПНО 1.3. (КМ): 
 

385.000,00 
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Р.бр. ОПИС износ КМ 

1.4. Изградња и реконструкција остале  комуналне инфраструктуре  2017. 

 
   

 
Укупно 1.4. 

 
 

 
       2. РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ УЗ  
          СУФИНАНСИРАЊЕ СА ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

  

     - ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Града Приједора 

 

Р.бр. ОПИС износ КМ 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 2017. 

2.2.1.  
Изградња секундарне мреже у насељу Чејреци 
 
У насељу Чејреци израђена је комплетна примарна мрежа, 
остала је изградња секундарне мреже у дужини 1100,00м 

- дио средстава 

20.000,00 

2.2.2.  
Изградња канализационе мреже у насељу Главица 1 и 2 
  
У насељу Главица 1 и  2  потребно је изградити  секундарну 
канализациону мрежу  у дужини 1584 м  

- дио средстава 

25.000,00 

2.2.3.  
Изградња канализационе мреже у насељу Главица 3 и 4  
 

25.000,00 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2017. 

1.1. Израда докумената просторног уређења и урбанистичке документације 290.000,00 

1.2. Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 
инсталација (рјешавање имовинско-правних односа, израда техничке 
документације) 

400.000,00 
 

1.3. Изградања и реконструкција саобраћајница и саобраћајних 
 објеката 

385.000,00 

1.4. Изградња и реконструкција  остале комуналне  инфраструктуре 0,00 

  
 УКУПНО 1 (КМ): 
 

1.075.000,00 

Р.бр. ОПИС Износ КМ 

2.1. Изградања и реконструкција градских саобраћајница   
 

2017. 

 
 

 
0,00 

 УКУПНО 2.1.  
 

0,00 
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У насељу Главица 3 и  4  потребно је изградити  секундарну 
канализациону мрежу  у дужини 1040, м  

- дио средстава 

2.2.4. Изградња канализационе мреже у насељу Нова Орловача 
 
У насељу Нова Орловача потребно је изградити 
каналиазациону мрежу у улици Твртка Сељана   у дужини 
1270,00 м 
    -      дио средстава 

20.000,00 

2.2.5. Изградња канализационе мреже у насељу  Јањића  пумпа  
У насељу Јањића пумпа  потребно је изградити 
канализациону мрежу у дужини 2.300,00 м  
     -    дио средстава 

25.000,00 

Укупно 2.2. (КМ): 115.000,00 

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2017. 

 
2.1. 

 
Изградња и реконструкција градских саобраћајница 
 

0 

 
2.2. 

 
Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 
 

115.000,00 

  
 УКУПНО 2. (КМ): 
 

115.000,00 

 

 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2017. 

 
1. 

 

РАДОВИ  УРЕЂЕЊА  КОЈИ  ЋЕ  БИТИ  ФИНАНСИРАНИ  ИЗ  БУЏЕТА ГРАДА 

ПРИЈЕДОРА 

1.075.000,00 

 
2. 

 
РАДОВИ УРЕЂЕЊА КОЈИ ЋЕ БИТИ ФИНАНСИРАНИ УЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА 
ДРУГИМ СУБЈЕКТИМА 

  
     - ДИО СРЕДСТАВА која се издвајају из буџета Града Приједор 
 

   115.000,00 

  
СВЕ УКУПНО 1. + 2. (КМ): 
 

1.190.000,00 
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32. 
На основу члана 80. став 4. Закона о 

уређењу простора и грађењу („ Службени 
гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 
3/16 ), члана 32. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту („Службени  гласник 
Града Приједора“,  број: 6/14) и члана 40. Статута 
града Приједора („Службени гласник града  
 
Приједора“,  број: 5/15), Скупштина града 
Приједор на сједници одржаној дана 15.03.2017. 
године, донијела је  
                              
  

О Д Л У К У 
о утврђивању основице за израчунавање висине 

ренте у  2017. години 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просјечна, 
коначна, грађевинска цијена једног квадратног 
метра корисне површине стамбеног и пословног 
простора у 2016. години за подручје града 
Приједор, која служи као основица за 
израчунавање висине ренте код  изградње, 
доградње и надоградње постојећих објеката у 
2017. години. 

Просјечна коначна грађевинска цијена 
једног квадратног метра корисне површине 
стамбеног и пословног простора утврђена је на 
основу предрачуна из главних пројеката за 
издате грађевинске дозволе у претходној години.  
 

Члан 2. 
Утврђује се да просјечна, коначна, 

грађевинска цијена једног квадратног метра 
корисне површине стамбеног и пословног 
простора на подручју града Приједора износи 
720,00 КМ и служи као основица за обрачун 
ренте у 2017. години. 
 

Члан 3. 
Висина основице за обрачун ренте, у 

складу са законом,  утврђује се у проценту од 
просјечне коначне грађевинске цијене из члана 
2. ове Одлуке по зонама и то како слиједи: 

 
а) у првој зони                     (6%)             43,20 KM/m2 
б) у другој зони                   (5%)             36,00 KM/m2 
в) у трећој зони                   (4%)             28,80 KM/m2 
г) у четвртој зони                (3%)             21,60 KM/m2 
д) у петој зони                     (2%)             14,40 KM/m2 
ђ) у шестој зони                  (1%)               7,20 KM/m2 

  

Члан 4. 
 Ступањем на снагу ове одлуке 

престаје да важи Одлука о утврђивању 
основице за израчунавање висине ренте у 
2016. години, објављена у („Службеном 
гласнику Града Приједора“, број: 2/16), под 
бројем 01-022-24/16.  
 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједорa“. 
           
 
Број: 01-022-14/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
33.   

На основу члана  13. став 3. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- пречишћен текст („ 
Службени гласник Републике Српске“, број:  
34/14 ), а у вези са чланом  77. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број:  40/13, 106/15 и 3/16 ), 
члана 30. став 1. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту  („Службени  гласник 
града Приједора“,  број: 6/14)  и члана 40. Статута 
Града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“,  број: 5/15), Скупштина града 
Приједора, на 5. сједници одржаној дана 
15.03.2017. године, донијела је  

 
  

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечне цијене трошкова 

припремања градског грађевинског земљишта 
за 2017. годину 

 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се просјечна 

цијена трошкова припремања градског 
грађевинског земљишта и износи 10.244,00 
КМ/ha документа просторног уређења, а 
служиће за обрачун трошкова припремања 
градског грађевинског земљишта по једном 
метру квадратном корисне површине 
планираних објеката. 

 
Члан 2. 

 Просјечна цијена утврђена у члану 1. 
ове Одлуке утврђује се на почетку сваке 



37                                                   „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                                              Број:2/17 
 

године  за подручја за која је донесен 
спроведбени документ просторног уређења,  
који не садржи тачну вриједност трошкова 
извршеног припремања градског 
грађевинског земљишта, а израчунава се  на 
основу свих важећих спроведбених 
докумената просторног уређења, за које је 
овај податак тачно утврђен. 
  
 

Члан 3. 
 Јединичне цијене земљишта 

предвиђеног за изградњу комуналне 
инфраструктуре у складу са зонама градског 
грађевинског земљишта износе: 
 
 
1. Зона     200 КМ/м2 
2. Зона     100 КМ/м2 
3. Зона       50 КМ/м2 
4. Зона       30 КМ/м2 
5. Зона       20 КМ/м2 
6. Зона       10 КМ/м2 

 
 

Члан 4. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје 

да важи Одлука о утврђивању просјечне 
цијене трошкова припремања градског 
грађевинског земљишта за 2016. годину, 
објављена у („Службеном гласнику Града 
Приједора“, број: 2/16), под бројем 01-022-
25/16. 

 
Члан 5. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Града Приједорa“. 

 
 
 

Број: 01-022-15/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

34.       
На основу члана 14. став 3. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- пречишћен текст („ 
Службени гласник Републике Српске“, број: 
34/14 ), а у вези са чланом 77. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број:  40/13, 106/15 и 3/16), 
члана 30. став 1. Одлуке о уређењу простора и 
грађевинском земљишту  („Службени гласник 
града Приједора“  број: 6/14) и члана 40. Статута 
Града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“, број: 5/15), Скупштина града 
Приједора, на 5. сједници одржаној дана 
15.03.2017. године, донијела је  
 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечних јединичних цијена 

радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
и уређења јавних површина 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се просјечно 

остварене јединичне цијене радова комуналне и 
друге јавне инфраструктуре и уређења јавних 
површина (Јц) у 2016. години на подручју Града 
Приједор, које служи за обрачун трошкова 
опремања градског грађевинског земљишта  у 
2017. години.  

 
Члан 2. 

 Просјечно остварене јединичне цијене 
радова комуналне и друге јавне инфраструктуре 
и уређења јавних површина износе: 
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Група Ред.бр. Врста инфраструктуре Јед. мј. Јц                     

А/  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  И 
ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

  

 1. Саобраћајнице за моторни 
саобраћај 

m2 
60,00 KM 

 2. Пјешачки тротоари и стазе                                                                m2 60,00 KM 

 3. Бициклистичке стазе m2 50,00 KM 

 4. Зелене површине m2 20,00 KM 

 5. Паркинг простори m2 60,00 KM 

 6. Улична расвјета 
 

m 
45,00 KM 

Б/  ВОДОВОДНА МРЕЖА  
- У зеленој површини 

 
 

 1. d/dn = 20/16.2 mm (1/2“) m 24,00 KM 

 2. d/dn = 25/21.2 mm (3/4“) m 25,00 KM 

 3. d/dn = 32/28.0 mm (1“) m 25,50 KM 

 4. d/dn = 40/35.2 mm (5/4“) m 26,00 KM 

 5. d/dn = 50/44 mm (6/4“) m 27,00 KM 

 6. d/dn = 63/55.4 mm (2“) m 28,00 KM 

 7. d/dn = 75/66 mm (2 1/2“) m 30,00 KM 

 8. d/dn = 90/79.2 mm (3“) m 34,00 KM 

 9. d/dn = 110/96.8 mm  m 39,00 KM 

 10. d/dn = 160/141 mm  
 

m 
56,00 KM 

  У саобраћајници (асфалтираној) 
површини 

 
 

 1. d/dn = 20/16.2 mm (1/2“) m 73,00 KM 

 2. d/dn = 25/21.2 mm (3/4“) m 74,00 KM 

 3. d/dn = 32/28.0 mm (1“) m 74,50 KM 

 4. d/dn = 40/35.2 mm (5/4“) m 75,00 KM 

 5. d/dn = 50/44 mm (6/4“) m 76,00 KM 

 6. d/dn = 63/55.4 mm (2“) m 78,00 KM 

 7. d/dn = 75/66 mm (2 1/2“) m 80,00 KM 

 8. d/dn = 90/79.2 mm (3“) m 83,00 KM 

 9. d/dn = 110/96.8 mm  m 88,00 KM 

 10. d/dn = 160/141 mm m 105,00 KM 

     

В/  КАНАЛИЗАЦИОНА  МРЕЖА   

  У зеленој пов. – макадам   

  - Просјечна дубина 1,0 m   

 1. Ø 110 mm m 59,00 KM 

 2. Ø 160 mm m 72,00 KM 

 3. Ø 200 mm m 95,00 KM 

 4. Ø 250 mm m 108,00 KM 

 5. Ø 300 mm m 125,00 KM 

  - Просјечна дубина ископа 1,5 m   

 6. Ø 400 mm m 171,00 KM 

 7. Ø 500 mm m 232,00 KM 

  Асфалтна површина   

  - Просјечна дубина 1,0 m   
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 1. Ø 110 mm m 85,00 KM 

 2. Ø 160 mm m 97,00 KM 

 3. Ø 200 mm m 142,00 KM 

 4. Ø 250 mm m 152,00 KM 

 5. Ø 300 mm m 173,00 KM 

  Просјечна дубина ископа 1,5 m   

 6. Ø 400 mm m 215,00 KM 

 7. Ø 500 mm m 276,00 KM 

     

Г/  ТОПЛИФИКАЦИОНА МРЕЖА   

 1. Топлотна станица     50 кW комплет 4.183,00 KM 

 2. Топлотна станица  100 кW комплет 5.897,00 KM 

 3. Топлотна станица  150 кW комплет 8.237,00 KM 

 4. Топлотна станица  200 кW комплет 10.050,00 KM 

 5. Топлотна станица  300 кW комплет 10.998,00 KM 

 6. Топлотна станица  400 кW комплет 11.876,00 KM 

 7. Топлотна станица  500 кW комплет 12.636,00 KM 

 8. Вреловод DN 65 m 129,00 KM 

 9. Вреловод DN 80 m 146,00 KM 

 10. Вреловод DN 100 m 172,00 KM 

 11. Вреловод DN 120 m 236,00 KM 

 12. Вреловод DN 150 m 284,00 KM 

 13. Вреловод DN 200 m 412,00 KM 

 14. Вреловод DN 300 m 704,00 KM 

 15. Вреловод DN 500 m 995,00 KM 

     
      Цијене су са ПДВ-ом 

       
                                                  

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању просјечних 
јединичних цијена радова опремања градског 
грађевинског земљишта за 2016. годину, 
објављена у „Службеном гласнику Града 
Приједора“, број: 2/16, под бројем 01-022-26/16. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 

Број: 01-022-16/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић,с.р. 

 
 
 

 
 
 

35. 
На основу члана 17. став 2. Правилника о 

обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:  
34/14 ), а у вези са чланом  77. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број:  40/13, 106/15 и 3/16 ), 
и члана 40. Статута Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједора“, број: 5/15), Скупштина 
града Приједора, на 5. сједници одржаној дана 
15.03.2017. године, донијела је  
  

 
О Д Л У К У 

о висини трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта за 2017. годину 

 
 
 
 

 
 

Члан 1. 
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Овом Одлуком се утврђје висина 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта за 2017. годину по 1 m2 (један метар 
квадратни) корисне површине објекта за 
спроведбене документе просторног уређење.  

Члан 2. 
 

 Висина трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта израчуната према 
одредбама Закона о уређењу простора и 
грађењу, Правилника о обрачуну накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског 
земљишта-пречишћен текст, Уредбе о условима, 
начину обрачуна и плаћању накнаде за 
легализацију објеката и Одлуке о трошковима 
радова комуналне и друге инфраструктуреи 
уређења јавних површина, сагласно Програму 
уређења градског грађевинског земљишта, 
износи за: 
 

2017 

РБ 
ДОКУМЕНТ 

ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

ПРОСЈЕЧНИ 
ТРОШКОВИ 

по КП  
(КМ/m2) 

1.  

УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЈЕКАТ ЗА ДИО 
НАСЕЉА УРИЈЕ ЦЕНТАР 
– УП „ТЕШИНИЋ“ 

66 

2.  

УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЈЕКАТ УЛИЦЕ ВУКА 
КАРАЏИЋА 

83 

3.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ПОДРУЧЈА БИВШЕГ 
ПОГОНА „ЦЕЛПАК“ 

92 

4.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ПОДРУЧЈА ДЈЕЛА 
НАСЕЉА УРИЈЕ И 
ЧИРКИН ПОЉЕ -  2.ФАЗА 

43 

5.  
РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
„СТАРИ ГРАД“ 

83 

6.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ПОДРУЧЈА НАСЕЉА  
„УРИЈЕ“-ЈУГ 

16 

7.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
ЦЕНТРАЛНОГ ПОДРУЧЈА 
ПРИЈЕДОРА СА 
СПОМЕНИЧКИМ 
КОМПЛЕКСОМ –I Фаза 

33 

8.  
ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 

61 

НАСЕЉА „КОЗАРАЦ-
ЦЕНТАР“ 

9.  

РЕВИЗИЈА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
НАСЕЉА ПЕЋАНИ 
СЕКЦИЈА 1 И 2 

52 

10.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
ДИЈЕЛА  РЕГУЛАЦИОНОГ 
ПЛАНА СЕРВИСНО-
УСЛУЖНЕ И  РАДНЕ 
ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ 
ПУТ ПРИЈЕДОР – 
БАЊАЛУКА И РАДНЕ И 
СТАМБЕНЕ ЗОНЕ 
„СВАЛЕ“ 

55 

11.  

ИЗМЈЕНА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
ПОДРУЧЈА НАСЕЉА 
УРИЈЕ И ЧИРКИН ПОЉЕ 
– I ФАЗА – ИЗМЈЕНА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
РАСАДНИК И 
АЕРОДРОМ III 

85 

12.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
РЕГУЛАЦИНОГ ПЛАНА 
АЕРОДРОМ I  И 
АЕРОДРОМ II 

64 

13.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА 
ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ 
ПРИЈЕДОР СА 
СПОМЕНИЧКИМ 
КОМПЛЕКСОМ- II ФАЗА 

26 

14.  

ИЗМЈЕНА И ДОПУНА 
РЕВИЗИЈЕ РП НАСЕЉА 
„ПЕЋАНИ“- ДИО 
СЕКЦИЈЕ I И ДИЈЕЛА 
НАСЕЉА ДОЊА 
ПУХАРСКА 

94 

15.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ПОСЛОВНЕ  ЗОНЕ 
ЧИРКИН ПОЉЕ У 
ПРИЈЕДОРУ – СЕКЦИЈА 1 

65 

16.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ПОДРУЧЈА МАТАРУШКО 
ПОЉЕ, МАТАРУШКО 
ПОЉЕ 2 И НАСЕЉА 
ТУКОВИ- СЕКЦИЈА 1 

58 

17.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ДИЈЕЛОВА НАСЕЉА 
ДОЊА ПУХАРСКА И 
УРИЈЕ – 1.ФАЗА; 
СЕКЦИЈА 1 И СЕКЦИЈА 2 

41 
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18.  

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ 
ПУТ М15, ПРИЈЕДОР-
КОЗАРСКА ДУБИЦА И 
ДИЈЕЛА НАСЕЉА УРИЈЕ 

100 

    

19. 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
ЗОНЕ УЗ МАГИСТРАЛНИ 
ПУТ М15, ПРИЈЕДОР-
КОЗ.ДУБИЦА И ДИЈЕЛА 
НАСЕЉА УРИЈЕ 

88 

    

20. 

РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАН 
РУДИНКА ЖЕЉЕЗНЕ 
РУДЕ ЉУБИЈА - 
ЦЕНТРАЛНА РУДИШТА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ПРИЈЕДОРА И ОПШТИНЕ 
ОШТРА ЛУКА 

30 

 

ПРОСЈЕЧНА ЈЕДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА  УРЕЂЕЊА 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ПО m2  
КОРИСНЕ ПОВРШИНЕ  
ОБЈЕКТА (КМ/m2) 

45 

 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини трошкова уређења 
градског грађевинског земљишта за 2016. одину, 
објављена у „Службеном гласнику Града 
Приједора“, број: 2/16, под бројем 01-022-27/16.  
 

             Члан 4. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-17/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
  
36. 

На основу члана  18. став 1. Правилника о 
обрачуну накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта- пречишћен текст 
(„Службени гласник Републике Српске“, број:  
34/14 ), а у вези са чланом  77. став 2. Закона о 
уређењу простора и грађењу („Службени гласник 
Републике Српске“, број:  40/13, 106/15 и 3/16 ), 
и члана 40. Статута Града Приједора („Службени 
гласник града Приједора“, број: 5/15), Скупштина 

града Приједора, на 5. сједници одржаној дана 
15.03.2017. године, донијела је  
  

О Д Л У К У 
о утврђивању просјечно остварене накнаде 
трошкова уређења градског грађевинског 

земљишта за 2017. годину 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком утврђује се просјечно 

остварена накнада трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта у 2016. години и износи 
45,00 КМ по једном метру квадратном корисне 
површине планираних објеката и служиће за 
обрачун трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта  у 2017. години.  

 
Члан 2. 

Просјечно остварена накнада у члану 1. 
ове Одлуке утврђује се на почетку сваке године  
за подручја за која није донесен спроведбени 
документ просторног уређења.  

Израчунава се  као просјечно остварена 
накнада ( Пнугз) за трошкове уређења градског 
грађевинског земљишта на основу свих важећих 
спроведбених докумената просторног уређења, 
за које је ова накнада израчуната за претходну 
годину. 

Обрачун се врши за радове уређења на 
основу стручног мишљења и урбанистичко 
техничких услова. 
 

Члан 3. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о утврђивању просјечно остварене 
накнаде трошкова уређења градског 
грађевинског земљишта за 2016. годину, 
објављена у („Службеном гласнику Града 
Приједора“, број: 2/16), под бројем 01-022-28/16. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
 

Број: 01-022-18/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
37. 
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На  основу члана 40. Статута града  
Приједора  ("Службени гласник града 
Приједора“, број: 5/15) и члана 140. Пословника 
Скупштине града  Приједора – пречишћен текст 
("Службени гласник града Приједора“, број: 
2/13), разматрајући Акциони план превенције 
кривичних дјела почињених из мржње и  
предрасуда на подручју града Приједора за 
период 2017-2021.година, Скупштина града 
Приједора је на 5. сједници одржаној дана 
15.03.2017.године, донијела  
 

ОДЛУКУ 
о усвајању Акционог  плана превенције 

кривичних дјела почињених из мржње и  
предрасуда на подручју града Приједора за 

период 2017-2021.година 
 

I 

Овом Одлуком  усваја се Акциони план 

превенције кривичних дјела почињених из 

мржње и  предрасуда на подручју града 

Приједора за период 2017-2021.година. 
 

II 

Саставни дио ове Одлуке је Акциони  
план превенције кривичних дјела почињених из 
мржње и  предрасуда на подручју града 
Приједора за период 2017-2021.година 
 

III 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 

Приједора“. 

 
 

Број: 01-022-19/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 

 
АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ 

ИНЦИДЕНАТА И КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА ПОЧИЊЕНИХ 
ИЗ МРЖЊЕ И ПРЕДРАСУДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ПРИЈЕДОРА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2021. 
 

1. УВОД 
 

1.1. О граду Приједору 
 
Град Приједор простире се на површини 

од 834 км2. У њему према резултатима пописа из 
2013. године живи око 97.500 становника 

груписаних у 49 мјесних заједница, односно 
настањених у 71 насељено мјесто. Поред 
припадника конститутивних народа Срба, 
Бошњака и Хрвата, на територији града живе и 
припадници неколико националних мањина: 
Чеха, Украјинаца, Словенаца и Рома, као и један 
мањи  број грађана који су се изјаснили као 
остали. 

Основно и средње образовање похађа 
око 8.400 ученика, високошколске установе око 
2000 студената, док је око 3000 дјеце у доби до 6 
година старости. На подручју града запослено је 
преко 14.000 грађана, а посао, према евиденцији 
Завода за запошљавање, активно тражи око 
7.000 лица. На простору других земаља живи око 
25.000 приједорчана, а процјењује се да за 
вријеме годишњих одмора наш град посјећује 
њих преко 15.000. 

У граду поред институција власти, 
егзистира велик број институција културе, 
образовних институција свих нивоа образовања, 
10 културно-умјетничких друштава, 60 
различитих спортских клубова и удружења, те 
преко 100 организација цивилног друштва од 
којих око 50 прилично активних. У граду се у току 
године одржава низ  различитих спортских и 
културних манифестација на којима учествује 
велик број појединаца из земље и иностранства. 

Наведени подаци упућују на важност 
одржавања достигнутог нивоа безбједности, као 
и потребу сталног његовања добрих 
међунационалних односа и међусобне 
толеранције. Да би се то обезбиједило потребно 
је плански и усаглашено, уз  максималну 
укљученост најшире јавности и што већег броја 
релевантних институција и субјеката са подручја 
града, континуирано радити на стварању 
повјерења, и заједнички се супростављати свим 
негативним појавама, које, на било који начин, 
могу оптеретити достигнути ниво заједничког 
живота свих наших грађана на подручју града 
Приједора. 
 
1.2. О пројекту 

 
Опредјељење Града Приједора да 

приступи изради и доношењу овог Плана 
превенције проистекло је из активног учешћа 
Градске управе и великог броја организација 
цивилног друштва са подручја града Приједора у 
пројекту „ Превенција и борба против 
инцидената мотивисаних предсрасудама“, који је 
уз помоћ мисије ОСЦЕ-а реализован у 15 
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општина и градова са подручја Босне и 
Херцеговине. 
 

Циљ поменутог пројекта  је да унаприједи: 
 

- Одговоре јавних званичника и локалних 
власти, 

- Превенцију инцидената мотивисаних 
предрасудама и мржњом, подржавајући 
улогу цивилног друштва  у том процесу. 

 
У току имплементације овог пројекта 

дефинисан је од стране учесника и мисије ОСЦЕ-
а један број препорука за различите кључне 
актере у овом процесу и то: 

 
- Потребно је интензивирати јавну и 

одговарајућу осуду инцидената 
мотивисаних мржњом и предрасудама, 
као и правовремену и адекватну реакцију 
органа власти, 

- Потребно је пружити активну подршку 
раду организација цивилног друштва на 
превенцији и побољшању одговора на  
кривична дјела почињена из мржње. 
 

1.3. Активности у заједници које претходе 
изради Плана активности 

 
У досадашњем периоду град Приједор је 

у ширем окружењу постао водећа и 
препознатљива локална заједница када је у 
питању однос према наведеним инцидентима и 
кривичним дјелима тј. када је у питању 
објективност, правовремена реакција и јавна 
осуда свих дјела почињених из мржње и 
предрасуда. 

Поред Градоначелника и Центра јавне 
безбједности, овим питањима веома озбиљно се 
бавио и Форум за безбједност заједнице града 
Приједора, а однедавно и коалиција „ Прва 
толеранција“ Приједор. 

И поред врло стручног и планског  
приступа  поменутих институција овој 
проблематици, као и због реалне потребе да се 
обједини и повећа укупна друштвена 
одговорност свих релевантних субјеката према 
овим изузетно осјетљивим питањима, потребно 
је једним оваквим цјеловитим Планом 
превенције додатно унаприједити опште стање 
безбједности на подручју града Приједора, а 
посебно у области спречавања инцидената и 

кривичних дјела почињених из мржње и 
предсрасуда. 

 
Кривична дјела и инциденти почињени из 

мржње и предрасуда имају снажнији утицај на 
жртве него „обична“, односно друга кривична 
дјела. Она шаљу негативну поруку цијелој 
заједници којој та жртва припада. Порука је да се 
тој заједници ускраћује право  да буде дио 
друштва. Због тога је кључно да органи власти, у 
сарадњи са цивилним друштвом и свим другим 
субјектима који постоје у локалној заједници, 
усвоје свеобухватан приступ превенцији и борби 
против инцидената мотивисаних предрасудама, 
што подразумијева изградњу и јачање 
међусобног разумијевања, толеранције и 
јединства кроз различите ванправне и вансудске 
мјере. Приједор, као уређена локална заједница, 
која се бори против свих облика предрасуда и 
дискриминације, овим документом јача 
принципе на којима почива, те усвајањем овог 
акционог плана шаље јасну поруку својим 
грађанима. 
 
1.4. Термини 

 
Инцидент мотивисан мржњом  је инцидент или 
дјело почињено из предрасуде које нема 
елемент кривичног дјела, зато што кривично 
дјело није доказано или зато што дјело није 
прописано кривичним законом одређене 
државе. Дакле и инцидент мотивисан мржњом 
као и кривична дјела мотивисана мржњом 
мотивисани су предрасудама, али инциденти 
почињени из мржње не морају имати елементе 
кривичног дјела, они често претходе, прате или 
пружају контекст за кривична дјела почињена из 
мржње. С обзиром на то да инциденти 
мотивисани мржњом могу бити претеча 
озбиљним кривичним дјелима, евидентирање 
инцидената такође може бити корисно за 
доказивање контекста узнемиравања, те може 
служити као доказ ескалације образаца насиља. 
 
Кривична дјела почињена из мржње су кривична 
дјела почињена са основним мотивом 
нетолеранције или предрасуде против одређене 
групе у друштву. Они имају за циљ не само 
индивидуу као жртву, него цијелу групу којој она 
или он припадају или представљају, они шаљу 
јаку поруку нетолеранције према тој групи, 
изјављујући да они нису добродошли у тој 
заједници. 
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Кохезија заједнице представља капацитет 
друштва да обезбиједи благостање за све своје 
чланове, управљајући разликама и подјелама, а 
минимизирајући диспаритете и избјегавајући 
маргинализацију. Друштвена кохезија је 
суштински услов за демократску безбједност и 
одржив развој. Подијељена и неједнака друштва 
нису само неправедна, него не могу гарантовати 
дугорочну стабилност. 
 
 
1.5. Проблеми који су се дешавали у окружењу: 

 
o Оштећења вјерских објеката 
o Оштећења и скрнављење надгробних 

обиљежја 
o Писање увредљивих графита или оних који 

подижу тензије у заједници 
o Пристрасно, провокативно и необјективно 

извјештавање медија о појединим 
догађајима или инцидентима које доводи до 
подизања тензија 

o Преношење тензија са виших нивоа власти 
на локални ниво 

o Злоупотреба омладине, грађана и удружења 
грађана у политичке сврхе 

o Говор мржње на интернету и друштвеним 
мрежама 

o Узнемиравање појединаца или шире 
јавности путем лажних дојава, видео 
клипова, телефонских позива, растурања 
летака  или СМС порука 

o Постојање стереотипа о другима и 
другачијима 

o Политичка нетрпељивост на локалном нивоу 
o Негативно ривалство између институција, 

удружења и школа 
o Поистовјећивање патриотизма са национал-

шовинизмом код младих. 
  
 
1.6. Рјешење Градоначелника о формирању 

радне групе 
 
 На бази сагледаних препорука и 
иницијатива, Градоначелник Града Приједора је 
својим Рјешењем број 02-111-167 / 16 од 02.11. 
2016. године формирао Радну групу за израду 
приједлога Акционог плана превенције у саставу: 
  
 

1. Љиљана Бабић, предсједник, начелник 
Одјељења за друштв. дјелатности,  

2. Зорица Билбија, члан испред Одјељења 
за друштвене дјелатности 

3. Драшко Ђенадија,    члан испред Форума 
за безбједност заједнице 

4. Др Азра Пашалић, члан испред коалиције 
Прва толеранција 

5. Зоран Инђић, члан испред Центра јавне 
безбједности Приједор. 

 
 

Задатак радне групе је да на бази 
дискусија различитих актера у овом процесу, као 
и на бази записника са састанака одржаних 29. 
септембра 2015. године, 17. маја 2016. године и 
25. октобра 2016. Године,  сачини приједлог 
акционог плана превенције и упути га на 
разматрање и усвајање Скупштини Града 
Приједора. 

 
2. КЉУЧНИ АКТЕРИ И АКТИВНОСТИ  

 
2.1. Форум за безбједност заједнице града 

Приједора  
 
Овај Форум успјешно егзистира од 2003. 

године као неформално, нестраначко, 
мултисекторско тијело састављено од 
равноправних чланова, представника различитих 
субјеката на нивоу локалне заједнице 
(Представника Градске управе, Скупштине града, 
вјерских заједница, организација националних 
мањина, школских институција основног и 
средњег образовања, здравствених институција, 
полиције, ватрогаства, мјесних заједница, 
привреде, невладиног сектора, центра за 
социјални рад и медија. Веза Форума са 
Скупштином Града остварује се преко Савјета за 
безбједност, као сталне скупштинске комисије 
коју сачињавају 3 одборника Скупштине Града и 
2 представника Форума за безбједност. 
 Мисија Форума: „ Безбједност грађана 
града Приједора ће се остваривати кроз 
партнерски рад и ефикасну комуникацију свих 
релевантних субјеката са подручја града који ће 
партиципирајући у раду Форума за безбједност, 
радити на идентификацији безбједносних 
проблема и на координиcан и усаглашен начин 
директно учествовати у њиховом рјешавању, 
стварајући тако предуслове за стално јачање и 
унапређење безбједносног амбијента, општег 
квалитета живота као и економског просперитета 
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нашег града,  а на добробит свих његових 
грађана“. 
 Визија : „Приједор је отворен град 
задовољних грађана опредијељених да 
властитим знањем и залагањем у међусобној 
хармонији и толеранцији, плански и дугорочно, 
граде безбједну и одрживу будућност достојну 
човјека“. 

У свом раду Форум полази од 
претпоставке да је безбједност заједнице 
интерес и потреба сваког појединца у њој, а не 
само полиције. 

У досадашњем раду Форум је дјеловао на 
идентификацији и рјешавању различитих 
безбједносних проблема у заједници као што су: 
малољетничка делинквенција, вршњачко 
насиље, насиље у породици, криминалитет, 
корупција, саобраћајна проблематика, 
посттрауматски стресни поремећај (ПТСП), 
наркоманија, алкохолизам, проблем паса 
луталица, безбједност ученика у саобраћају, 
ограђивање дворишта школских објеката, 
изградња недостајуће расвјете на безбједносно 
занимљивим мјестима, недостатак тротоара, 
уређење аутобуских  стајалишта у близини 
школа, изградња видеонадзора у граду 
Приједору, материјално техничко опремање 
субјеката заштите ( Територијалне ватрогасне 
јединице, Ронилачког клуба Сана и Градске 
организације црвеног крста – ронилачком 
опремом и комплетима медицинских торби за 
пружање прве помоћи и др. ). 

У току рада Форума остварена је добра 
сарадња са различитим међународним 
развојним, донаторским и другим 
организацијама као што су: УНДП, СДЦ, ОСЦЕ, 
ЕУПМ, ИФАВ- Међун.фонд за заштиту животиња 
и др. 

Добри резултати приједорског Форума 
јавно се помињу у документу  Женевског центра 
за демократску контролу оружаних снага, у 
документима Развојног програма Уједињених 
нација и као посебно добар примјер рада кроз 
евалуационе извјештаје СДЦ-а и Форума које је 
проводила независна евалуациона организација 
из Женеве. 

У свом Стратешком плану рада 2014. – 
2017., Форум се поред најразличитијих питања 
везаних за општу безбједност заједнице врло 
активно бавио и питањима анализе и јавне осуде 
кривичних дјела и инцидената почињених из 
мржње и предрасуда и у вези са тим доносио и 
јавности представљао различите закључке и 

препоруке који су увијек били у функцији 
уважавања различитости, изградње повјерења и 
поштовања закона. 

 
2.2. Коалиција за борбу против мржње „ Прва 

толеранција“  
У свом саставу окупља: Удружење Чеха „ 

Чешка бесједа“ , Удружење жена „Берек“, 
Омладинско хуманитарно удружење „Чисто 
срце“, Удружење грађана „Фамилија“, Удружење 
логораша „Козарац“, Украјинско удружење 
„Козак“, Удружење жена „Нада“, Удружење 
логораша „Приједор 92“,  Удружење жена „ 
Полет“, Удружење ратних ветерана, Удружење 
жена „ Рударка“ из Љубије, Фондација „ 
Заједнички пут“, Удружење ратних војних 
инвалида и логораша регије Приједор, Удружење 
бораца Крајине 1992.- 1995.,  Школа атлетике „ 
Лусија Кимани“, НВО „Дон“, Удружење 
„Мерхамет“ и Удружење жена „ Доња Пухарска“. 

Примарно поље дјеловања коалиције 
односи се на борбу против говора мржње, 
ширење толеранције, мира и суживота, 
организовање акција и јавних скупова који 
доприносе изградњи мира и повјерења и 
осуђивање свих догађаја заснованих на 
националној / етничкој нетрпељивости. 

До сада је у организацији коалиције 
реализован велики број активности као што су 
различити семинари на тему 
антидискриминације, писање пројектних 
приједлога, учествовање на сајму НВО, сајам 
толеранције, уличне активности као што су Зид 
толеранције и Чишћење планете Земље, атлетски 
митинг, округли столови на тему превенције 
инцидената и очувања стабилности у локалној 
заједници. 

 
2.3. Центар јавне безбједности Приједор 

У континуитету, припадници полиције у 
Приједору остварују добру сарадњу и заједнички 
рад са институцијама и службама на нивоу 
локалне заједнице. Поред значајног учешћа у 
раду Форума за безбједност заједнице града 
Приједора, припадници полиције учествују у 
мултисекторском тиму субјеката заштите за 
спречавање насиља у породици, заједно са 
представницима Центра за социјални рад, Дома 
здравља Приједор – Центар за заштиту 
менталног здравља, ЈЗУ Болница Приједор и 
Актива директора основних и средњих школа у 
Приједору. У свом раду ЦЈБ посебну пажњу 
посвећује мултиетничким срединама и мјестима 
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гдје у близини живе грађани различите 
националности. У тим срединама полицијски 
службеници редовно врше обиласке терена, 
редовно остварују контакте са представницима 
мјесних заједница, вјерских институција, 
школама и грађанима, а све у склопу плана „Рад 
полиције у мултиетничким срединама“. 
  

2.4. Остали актери 
На простору града Приједора ради и 

дјелује више различитих институција, 
организација цивилног друштва и других, које 
кроз своје дјеловање могу дати значајан 
допринос унапређењу опште безбједносне 
ситуације,  подстицању разумијевања, изградњи 
толеранције и стварању повјерења као 
предуслова  развоја и стварања повољног 
животног амбијента за све грађане, без обзира 
на њихову припадност одређеној вјерској или 
националној групи. Поред Скупштине града, 
Градоначелника и Градске управе и других 
институција власти значајну улогу имају Вјерске 
заједнице, организације националних мањина, 
школске установе, омладинске организације, 
организације цивилног друштва, политичке 
партије, културне установе, спортски колективи, 
савјети МЗ и медији. 
 
2.5. Сет алата јавног одговора 

 Скупштина Града Приједор, на основу 
званичних информација достављених од 
надлежних институција,  расправља о 
инцидентима који се десе, јавно их осуђује и свој 
став саопштава јавности путем директног радио 
преноса сједнице и путем јавних саопштења. 
 Градоначелник града Приједора издаје 
јавно саопштење, осуду инцидента, на основу 
информације о истом, достављене од стране ЦЈБ 
Приједор, која се преноси путем медија и 
објављује на страници Града Приједора. 
 Савјети МЗ на чијој територији се десио 
инцидент осуђују исти и издају јавно саопштење. 
 Форум за безбједност и Коалиција „Прва 
толеранција“ расправљају о почињеном 
инциденту на основу информација добијених од 
релевантних субјеката – чланица ових 
организација и донесене закључке и саопштења 
јавно представљају грађанима путем медија. 
 ЦЈБ прати и по потреби упозорава 
администраторе локалних интернет портала на 
говор мржње у чланцима и коментарима 
корисника у циљу њиховог правовременог 
уклањања. 

 Комунална полиција и инспекција издају 
налоге за уклањање  графита увредљивог и 
непримјереног садржаја и прате реализацију 
ових активности. 
 Грађани и институције прате и пријављују 
надлежним субјектима информације које упућују 
на инциденте засноване на предрасудама и 
мржњи. 
 
2.6. Актуелно стање на подручју града Приједора 

 

ГРAД ПРИJEДOР 

ПРEГЛEД ИНЦИДЕНАТА И КРИВИЧНИХ 
ДЈЕЛА МОТИВИСАНИХ МРЖЊОМ И 

ПРЕДРАСУДАМА 
 

ГOДИНA 2012 2013 2014 2015 2016 

КД  ИЗAЗИВAЊE 
НAЦИOНAЛНE, 
РAСНE, ВJEРСКE 
MРЖЊE И 
НETРПEЉИВOСTИ 

0 0  1 0 0  

OСTAЛA КД СA 
EЛEMEНTИMA 
НAЦИOНAЛНE, 
РAСНE, ВJEРСКE 
MРЖЊE И 
НETРПEЉИВOСTИ 

1 3  1 3      0 

* ОШТЕЋЕЊЕ ТУЂЕ 
СТВАРИ 

1 1  1  0 0  

* ПОВРЕДА ГРОБА 
И ЛЕША 

 0  2  0  0 0  

* НАСИЛНИЧКО 
ПОНАШАЊЕ 

       0  0   0  1 0  

* ТЕШКА ТЈЕЛЕСНА 
ПОВРЕДА 

 0         0   0   2 0  

ПРEКРШAJИ СA 
EЛEMEНTИMA 
НAЦИOНAЛНE, 
РAСНE, ВJEРСКE 
MРЖЊE И 
НETРПEЉИВOСTИ 

 0 0   0 3      3 

*ЧЛАН 12. ЗоЈРиМ 
0 0 0 1 0 

* ЧЛАН  7. ЗоЈРиМ 0  0   0 0  1  

* ЧЛАН  8. ЗоЈРиМ 
0  0   0 0  2  

*ЧЛАН 3.  ЗАКОНА 
О СПРЕЧАВАЊУ 
НАСИЉА НА 
СПОРТ. ТЕРЕНИМА 

0           0 0 2 0 

OСTAЛИ 
ИНЦИДEНTИ СA 
EЛEMEНTИMA 
НAЦИOНAЛНE, 
РAСНE, ВJEРСКE 
MРЖЊE И 
НETРПEЉИВOСTИ 

0  0   0   0   0 
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На подручју града Приједора у 
досадашњем периоду нису евидентирани 
озбиљнији међунационални инциденти, 
прекршаји или кривична дјела почињена из 
мржње и предрасуда. Преовлађују кривична 
дјела из групе имовинских деликата, провале у 
куће, станове и друге објекте. Већина ових 
кривичних дјела су расвијетљена и у оквиру 
оперативног рада, утврђено је да су велик број 
провала у куће повратника чинила лица раније 
позната по чињењу кривичних дјела и циљу 
прибављања противправне имовинске користи. 
Кривична дјела су чинила лица свих 
националности, а већи број кривичних дјела у 
повратничким насељима су чинили и чине лица 
бошњачке националности из сусједних општина 
и Федерације БиХ.  

У свим ситуацијама изграђени су такви 
односи да органи власти и полиција на терену 
поступају потпуно непристрасно, једнако према 
свим грађанима поштујући законитост у раду и 
не питајући ко је које националности или 
вјероисповијести, тако да термин „ повратници“  
власт и полиција и не користи у раду јер су за 
њих сви грађани Приједора једнако важни. У 
протеклом периоду сви јавни скупови, посебно 
они вјерског карактера,  су протекли без било 
каквих инцидената уз похвале које је полиција 
добила од вјерских заједница за добру сарадњу 
и успјешан рад. 

У току 2016. године није евидентирано 
ниједно кривично дјело „ Изазивање националне 
или вјерске мржње, раздора или нетрпељивости 
„ док су у 2015. години евидентирана два таква 
кривична дјела. У периоду јула и августа 2015. 
године евидентирано је укупно 5 инцидената у 
којима су учествовали грађани различитих 
националности при чему су припадници ЦЈБ 
професионално поступајући утврдили 
чињенично стање те у складу са законом 
процесуирали учеснике инцидената, односно 
иницирали покретање прекршајног или 
кривичног поступка. 

У току 2016. године су појачано 
проводили планске активности на терену у 
сарањи са осталим институцијама, службама и 
грађанима и у циљу спречавања инцидената. 
Закључци са састанака Форума за безбједност 
заједнице града Приједора, те организовање 
округлих столова у Приједору у организацији 
мисије ОСЦ-е и Коалиције „Прва толеранција“, 
дали су свој допринос, да у овој години нису 
забиљежени инциденти који би могли да наруше 

добре међунационалне односе, толеранцију и 
повјерење који су успостављени у граду 
Приједору. 
 

Потребно је и у наредном периоду 
радити на додатном ангажовању свих 
релевантних институција са подручја града 
Приједора у циљу још боље организације и 
ефикаснијег предупређења  свих негативних 
појава које могу изазвати узнемиреност грађана 
и нарушавање добрих међунационалних односа 
који су један од основних предуслова  за развој 
нашег града. 
  

2.7.  Препоруке са састанака 
 
1. Похваљује се организација округлог стола са 

препоруком да се у будућности овакви 
скупови организују чешће, посебно пред и у 
току љетњег периода ради превенције 
негативних догађаја, 

2. Потребно је омогућити брже и ефикасније 
реаговање на потенцијалне инциденте 
путем измјена и допуна релевантних 
подзаконских аката, 

3. Потребно је радити на едукацији свих 
грађана града Приједора, а посебно младих 
људи, по питању толеранције и суживота, 

4. С обзиром да је Приједор мултиетнички 
град, потребан је посебан сензибилитет ка 
поштивању других и различитих, те 
уважавање свих вјерских конфесија, 

5. Потребно је анимирати јавне установе да 
појачају рад у породици и утицај породице 
на изградњу толерантне личности нарочито 
код дјеце, 

6. Потребно је користити велики значај  медија 
и њихов утицај на сузбијање говора мржње, 
посебно афирмисањем позитивних примјера 
из праксе, 

7. Потребно је редовно одржавати састанке са 
свим релевантним субјектима у циљу 
превенције инцидената и очувања 
стабилности у локалној заједници, 

8. Потребно је појачати рад полиције код 
сузбијања сајбер криминала и уклањања 
увредљивих садржаја и говора мржње са 
интернета, 

9. Потребно је подржати активности које ће 
Коалиција за борбу против мржње „Прва 
толеранција“ предложити у наредном 
периоду у смислу активности и рада са 
дијаспором, а посебно са младима, 
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10. Потребно је подржати реализацију већ 
донесених закључака Форума за безбједност 
заједнице,  

11. Потребно је подржати активности у циљу 
превентивног дјеловања кроз рад са 
мјесним заједницама, 

12. Потребно је активно учешће свих вјерских 
заједница по овим питањима,  

 
3. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

Поред значаја које има јавно и одговарајуће 
осуђивање кривичних дјела почињених из 
мржње, од кључне је важности да органи власти, 
у сарадњи с цивилним друштвом, усвоје 
свеобухватан приступ превенцији и борби против 
инцидената мотивисаних предрасудама. 
Едукација се сматра каменом темељцем 
генералне превенције, те ефикасним средством 
подизања свијести јавности с циљем одговора на 
узроке инцидената у заједници. Стога се и 
понуђена рјешења у овом акционом плану 
највише базирају на едукативним активностима 
које су усмјерене према различитим 
идентификованим циљним групама, уз 
препоруке за успостављање алата, односно 
механизама за одговор заједнице на инциденте 
мотивисане предрасудама. Такође, битно је 
нагласити да локалне организације цивилног 
друштва треба да граде своје капацитете како би 
преузеле кључну улогу у борби и превенцији 
инцидената мотивисаних предрасудама. 
Локални органи власти кроз пружање 
институционалне подршке као и невладин 
сектор, као што је то случај у неким срединама 
које имају организације оваквог профила, такође 
треба да се баве и пружањем, односно 
осигуравањем адекватне подршке жртвама 
оваквих инцидената. 
 

3.1. Идентификовани приоритети за дјеловање: 
 

 Побољшати ниво информисаности 
грађана о важности толеранције (с 
акцентом на едукацију и улогу медија!) 

 Рад на отклањању стереотипа и 
негативног утицаја насљеђа 

 Отклањање ривалитета кад је ријеч о 
сродним удружењима грађана, 
институцијама и установама. 
 
Превенција и одговор заједнице: 
 

-  Континуирано и прецизно вођење 

статистике од стране Полиције и Тужилаштва о 
инцидентима и кривичним дјелима почињеним 
из предрасуда и мржње, што би омогућило 
уочавање трендова и осигурало идентификовање 
и провођење циљаних превентивних активности 
усмјерених на потенцијалне изворе тензија и 
конфликата у заједници, 

- Успостављање боље и ефикасније сарадње 
између релевантних институција локалне власти 
и невладиног сектора по питању превенције и 
извјештавања о инцидентима мотивисаним 
предрасудама и мржњом, 

- Јасно и прецизно дефинисати механизме 
одговора и осуде локалне заједнице кроз израду 
Протокола о поступању у случају инцидента 
мотивисаног предрасудама, 

- Континуирана институционална подршка 
досадашњој заједничкој пракси полиције и 
релевантних институција на заједничком 
дјеловању на питањима опште безбједности, 

- Пружање континуиране подршке 
пројектима невладиних организација који имају 
за циљ промовисање толеранције, разумијевања 
различитости и онима који утичу на разбијање 
предрасуда о другима и другачијима, 

- Пружање подршке пројектима који имају за 
циљ подизање свијести о кривичним дјелима и 
инцидентима мотивисаним предрасудама, 
изградњи капацитета организација да се баве 
праћењем и пријављивањем инцидената, 
превентивним дјеловањем на сузбијању 
конфликта у заједници те пружању подршке 
жртвама,  

- Пружање подршке пројектима путем којих 
ће се ученици/млади едуковати о инцидентима 
мотивисаним предрасудама, посљедицама 
кориштења непримјереног говора на 
друштвеним мрежама и интернету те учити о 
толеранцији и предрасудама, 

- Пружање подршке пројектима којима ће се 
медијима едуковати и боље упознати с 
проблематиком инцидената мотивисаних 
предрасудама, 

- Увођење награде за толеранцију  
- Усмјеравање превентивних активности на 

млађу популацију и навијачке групе које су 
идентификоване као групе које су склоније 
оваквим инцидентима и њихово укључивање у 
кампање које ће промовисати толеранцију у 
спорту и на спортским дешавањима. 
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3.2.  Акциони план дјеловања против дјела почињених из мржње или предрасуда     2017.-2021. 

Ред. 
бр.  

 
                Активност  

 
      Одговорни 

 
        Сарадници 

                    Временски оквир 

2017. 2018. 2019.   2020.  2021. 

1. Вођење евиденције о дјелима 
почињен. из мржње и предрасуда 

ЦЈБ   Приједор Тужилаштво и 
правосуђе 

х х х х х 

 
2. 

Укључити представнике савјета 
мјесних заједница као важног 
фактора при мапирању проблема у 
локалној заједници 

 
Служба за МЗ 

Форум за безбједност 
и 
Прва толеранција 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
3. 

Ојачати сарадњу између Форума за 
безбједност и “Прве толеранције” 
Приједор 

“Прва толеранција” и 
Форум за безбједност 

Институције  и НВО 
чланице Форума и 
Прве толеранције 

 
х 

 
х 

   

4. Одржавати редовне састанке фокус 
групе 

Прва толеранција и 
Форум за безбједн. 

Мисија ОСЦ-е и 
чланице Фокус гр. 

     х х х х х 

5. Уклањати графите увредљивог 
садржаја 

Одјељ.за 
стам.ком.послове  

Комунално предуз. 
или други извођач 

х х х х х 

 
 
6. 

 
Дјеловати усмјереним едукацијама 
према сваком виду окупљања 
младих људи  

 
Одјељ.за друштвене 
дјелатности 

Омладински савјет 
Културно- умјетничка 
друштва 
Основ.и средње шк. 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Ред. 
бр. 

           
                Активност  

 
     Одговорни 

 
     Сарадници 

Временски оиквир 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

 
 
7. 

Подстаћи ангажовање представника 
локалне заједнице у сарадњи са НВО 
сектором на превенцији  дјела 
почињених из предрасуда и мржње 

 
Одјељ.за друштвене 
дјелатности 
НВО 

Форум за безбједн. 
Прва толеранција 
Вјерске заједнице 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

8. Промовисање позитивних примјера у 
јавности 

Форум за безбједн. 
Медији 

Институције 
НВО 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 
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9. 

 
Радити на унапређењу облика 
сарадње са дијаспором. 

 
Градоначелник, 
Служба за МЗ 

Вјерске заједнице, 
Култ.умјетн.друшт. 
Савјети МЗ Привредна 
комора 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

10. Промовисати слоган “Без дијалога и 
повјерења нема помирења” 

Скупштина Града 
Градска управа 

Политичке партије 
Институције и НВО 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
11. 

Већи ангажман код рада са 
родитељима, указивањем на 
кривичну одговорност при дјелима 
почињених из мржње и предрасуда 

ЦЈБ Приједор  
Тужилаштво, Основне 
и средње школе 

Медији 
Форум за безбједн. 
Прва толеранција 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

Ред. 
Бр.  

 
              Активност  

 
    Одговорни 

 
      Сарадници 

Временски оквир 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

12. Повећати рад са младима кроз 
основне и средње школе 

ЦЈБ Приједор 
Одјељ.за друштв.дј. 

Основне и средње 
школе 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

13. Утицати на омладину кроз музику, 
спорт и дијалог 

Одјељ.за друштв.дј. Основ.и сред.школе 
НВО и спортске орг. 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
14. 

Повећати пажњу ка социјално 
угроженим категоријама преко улоге 
центра за социјални рад 

Центар за социјални 
рад 

Савјети МЗ, Црвени 
крст и друге 
хуманитарне орган. 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

15. Уклањање садржаја говора мржње 
са друштвених мрежа 

Центар јавне 
безбједности 

Власници портала х х х х х 

 
16. 

Обиљежавати Међународни дан 
толеранције 16. новембар 

Прва толеранција Институције и НВО х х х х х 

 
17. 

Увести награду за толеранцију која 
би се додјељивала по потреби 

Скупштина града 
Градоначелник 

Институције, НВО, 
Вјерске организац. и 
др. 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
18. 

Дизајнирати плакате са 
одговорностима за дјела почињена 
из мржње 

Одјељ.за друшт.дјел. 
ЦЈБ Приједор 

Форум за безбједн. 
Прва толеранција 

 
х 

  
х 

  
х 
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38. 
На  основу члана 40. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора“, број: 5/15) и члана 145. Пословника 

Скупштине града  Приједора – пречишћен текст 

("Службени гласник града Приједора“, број: 

2/13), разматрајући Информацију о пружању 

правне помоћи у 2016. години, Скупштина града 

Приједора је на 5. сједници одржаној дана 

15.03.2017.године, донијела  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о пружању правне 

помоћи у 2016. години 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја 

Информацију о пружању правне помоћи 

у 2016. години. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-20/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 

39. 
На  основу члана 40. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора“, број: 5/15) и члана 145. Пословника 

Скупштине града  Приједора – пречишћен текст 

("Службени гласник града Приједора“, број: 

2/13), разматрајући Информацију о раду 

културно – умјетничких друштава за 2016. 

годину, Скупштина града Приједора је на 5. 

сједници одржаној дана 15.03.2017.године, 

донијела  

 
З А К Љ У Ч А К 

о усвајању Информације о раду културно – 
умјетничких друштава за 2016. годину 

 
 

1. Скупштина Града Приједора усваја 

Информацију о раду културно – 

умјетничких друштава за 2016. годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

Број: 01-022-21/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 

40. 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 97/16), члана 40. Статута Града 
Приједорa („Службени гласник Града Приједорa“, 
број: 5/15) и члана 140. Пословника Скупштине 
Града Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник Града Приједор“, број: 2/13), Скупштина 
Града Приједорa на V сједници, одржаној 15.03. 
2017. године,  донијела  јe 

 
ОДЛУКУ 

о усвајању Програмa употребе средстава 
од боравишне таксе на подручју  

града Приједора за 2017. годину. 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком усваја се  Програм 

употребе средстава од боравишне таксе на 
подручју града Приједора за 2017. годину. 

 
Члан 2. 

Саставни дио ове Одлуке је Програм 
употребе средстава од боравишне таксе на 
подручју града Приједора за 2017. годину. 

 
Члан 3.   

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања  у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-22/17       ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год.     Сеад Јакуповић,с.р. 
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ПРОГРАМ  
употребе средстава од боравишне таксе  

Града Приједора за 2017. годину   
 
 

Програм употребе средстава од боравишне 
таксе Града Приједора за 2017. годину, по 
Закону о боравишној такси, утврђен је у 
износу од 24.000 КМ, како слиједи: 

 

I ПРИХОДИ:   

ЕК. КОД ОПИС 

Приходи од 
боравишне 
таксе на ЈРТ 

Град Приједор 
(80%)  

722321 

План намјенских 
средстава по 
Закону о 
боравишној такси 24.000 

  
 
УКУПНО: 24.000 

      

II РАСХОДИ:   

ЕК. КОД ОПИС 

Расходи из 
боравишне 
таксе на ЈРТ 

Град Приједор 
(80%) 

411200 Дневнице за 
службена путовања  
(Учешће на 
сајмовима)  

 
 
 

1.000 

412500 Расходи за текуће 
одржавање 
(Туристичка 
сигнализација) 

 
 
 

7.000 

412600 Расходи по основу 
путовања (Учешће 
на сајмовима) 

 
 

2.000 

412700 Расходи за стручне 
услуге (Промотивни 
материјал) 

 
 

13.000 

412900 Остали непоменути 
расходи (Учешће на 
сајмовима) 

 
 

1.000 

  УКУПНО: 24.000 

 

 

 

41. 
На  основу члана 40. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора“, број: 5/15) и члана 145. Пословника 

Скупштине града  Приједора – пречишћен текст 

("Службени гласник града Приједора“, број: 

2/13), разматрајући Информацију о утрошеним 

средствима Заједничке комуналне потрошње за 

2016.годину, Скупштина града Приједора је на 5. 

сједници одржаној дана 15.03.2017.године, 

донијела  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о утрошеним 

средствима Заједничке комуналне потрошње за 
2016.годину 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја 

Информацију о утрошеним средствима 

Заједничке комуналне потрошње за 

2016.годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-23/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 

 
42. 

На  основу члана 40. Статута града  

Приједора  ("Службени гласник града 

Приједора“, број: 5/15) и члана 145. Пословника 

Скупштине града  Приједора – пречишћен текст 

("Службени гласник града Приједора“, број: 

2/13), разматрајући Информацију о реализацији 

Годишњег плана одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних путева, 

некатегорисаних путева и  улица на подручју 

Града Приједора за 2016.годину, Скупштина 

града Приједора је на 5. сједници одржаној дана 

15.03.2017.године, донијела  
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З А К Љ У Ч А К 
о усвајању Информације о реализацији 
Годишњег плана одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних путева, 
некатегорисаних путева и  улица на подручју 

Града Приједора за 2016.годину 
 

 

1. Скупштина Града Приједора усваја 

Информацију о реализацији Годишњег 

плана одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних 

путева, некатегорисаних путева и  улица 

на подручју Града Приједора за 

2016.годину. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

града Приједора“. 

 

 

Број: 01-022-24/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић,с.р. 

 

43. 
На основу  члана 40. Статута града 

Приједора („Службени гласник града Приједора“ 
број: 5/15) и члана 140. Пословника Скупштине 
града Приједора -пречишћен текст („Службени 
гласник града Приједора“, број: 2/13), а у вези са 
чланом 21. став 2. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике 
Српске“ број: 124/11), Скупштина града 
Приједора, је на 5. сједници одржаној  
15.03.2017.године, донијела  
 
 

О Д Л У К У  
о усвајању Програма заједничке комуналне 

потрошње за 2017.годину 
 

Члан 1. 
Усваја се Програм заједничке комуналне 

потрошње  за 2017.годину. 
 
 

Члан 2. 
Саставни дио ове Одлуке је Програм 

заједничке комуналне потрошње за 2017. годину. 
 

 
Члан 3. 

 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градска управа - Одјељење за стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања  у Службеном гласнику града 
Приједора. 
 
 
Број: 01-022-25/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

 
   П   Р  О  Г  Р  А  М   

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА  
2017. ГОДИНУ 

 
Увод 

 
 Програм заједничке комуналне 
потрошње доноси се у складу са чл. 21. Закона о 
комуналним дјелатностима („Сл.гласник 
Републике Српске“, бр.124/11). 
 Поменутом одредбом прописано је да се 
средства за обављање комуналних дјелатности 
заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из 
буџета јединице локалне самоуправе, а на 
основу Програма који доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

Средства за обављање комуналних 
дјелатности заједничке комуналне потрошње 
обезбјеђују се по основу прихода остварених из 
комуналне накнаде, дијела накнаде за 
кориштење добара од општег интереса, дијела 
прихода од пореза на непокретности и дијела 
накнада за дате концесије. 
 Програм заједничке комуналне 
потрошње садржи обим и квалитет одржавања и 
обнављања појединих комуналних објеката и 
уређаја и комуналних услуга заједничке 
комуналне потрошње, висину потребних 
средстава за реализацију Програма и распоред 
средстава по намјенама за сваку дјелатност 
посебно. 
 

Дјелатности заједничке комуналне 
потрошње, које се по овом Програму, а у складу 
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са Законом о комуналним дјелатностима, 
финансирају из буџета су: 

- Чишћење јавних површина на подручју 
града и приградских насеља Козарац, 
Омарска и Љубија;  

- Одржавање, уређивање и опремање 
јавних зелених и рекреационих 
површина; 

- Одвођење атмосферских падавина и 
других вода са јавних површина; 

- Одржавање гробаља; 
- Дјелатност зоохигијене – Хигијеничарска 

служба 
- Ванредни послови 

 
Буџетом Града Приједора за 2017. годину 

(„Сл.гласник града Приједора“ бр. 9/16), 
планирана су средства за заједничку комуналну 

потрошњу у износу од  1.000.000,00 КМ и та 
средства ће бити распоређена на следеће 
послове: 
- одржавање чистоће у граду и приградским 
насељима  
- одржавање градског зеленила   
- одржавање градских гробаља    
- хигијеничарска скужба 
- одржавање хоризонталне сигнализације  
- ванредни послови    
     
 Начин распоређивања средстава 
планираних за заједничку комуналну потрошњу 
вршиће се у складу са усвојеним Програмом 
заједничке комуналне потрошње за 2017.годину. 
 
 
 

 
 
А)  ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА ЉУБИЈА, КОЗАРАЦ 
И ОМАРСКА 
 

 Чишћење јавних површина на подручју града и приградских насеља обухвата: ручно и 
машинско чишћење јавних површина, прање јавних површина, стругање корова и наслага уз ивичњаке, 
одвоз прикупљеног и кабастог отпада, усисавање листа, скупљање смећа и истресање корпи, чишћење 
сливника, ванредно прање и чишћење. Из наведеног слиједи низ свакодневних активности на 
одржавању града и насеља.  
 
      ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 
 

1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ       
 

а) Ручно чишћење сваки дан -  

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Краља Петра I Ослободиоца  м2 13.000 0,018 234,00 

2. Академика Јована Рашковића           м2 2.220 0,018 39,96 

3. Николе Пашића                          м2 1.638 0,018 29,48 

4. Трг испред зграде град. управе                                                м2 1.100 0,018 19,8 

5. Милоша Обеновића                                           м2 1.638 0,018 29,48 

6. Вожда Карађорђа  м2 1.197 0,018 21,55 

7. Бранислава Нушића  м2 1.510 0,018 27,18 

8. Велики повожњак  м2 1.260 0,018 22,68 

      У К У П Н О:                                                    23.563 
 

424,13 

Мјесечни износ 424,13 x 25    10.603,25 

Годишњи износ 10.603,25 x 10   106.032,50 КМ 
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б) Ручно чишћење сваки други дан - (3 пута седмично) 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Краља Александра                                             м2 2.680 0,018 48,24 

2. Петра Петровића  Његоша           м2 1.760 0,018 31,68 

3. Вука Караџића                                                     м2 2.560 0,018 46,08 

      У К У П Н О:                                                    7.000   126,00 

Седмични износ  126,00    x     3 378,00 

Мјесечни износ 378,00    x     4  1.512,00 

Годишњи износ 1.512,00  x   10 15.120,00 КМ 

 
ц) Ручно чишћење два пута седмично –  

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Ослободиоца Приједора  м2 425 0,018 7,65 

2. Солунска + ТаxI  м2 920 0,018 16,56 

3. Козарска до " АТП "  м2 3.200 0,018 57,60 

4. Саве Ковачеића  м2 1.302 0,018 23,44 

5. Мајора Милана Тепића  м2 1.035 0,018 18,63 

6. Пећани  м2 3.820 0,018 68,76 

7. Жарка Згоњанина  м2 1.800 0,018 32,40 

8. Проте Матеје Ненадовића  м2 1.560 0,018 28,08 

9. Рaдничка  м2 880 0,018 15,84 

10. Светосавска  м2 2.310 0,018 41,58 

11. Мухарема Суљановића  м2 775 0,018 13,95 

      У К У П Н О:                                                    18.027   324,49 

Седмични износ  324,49        x    2 648,98 

Мјесечни износ 648,98        x    4 2.595,92 

Годишњи износ 2.595,92     x  10 25.959,20 КМ 

 
 

д) Ручно чишћење један пута седмично   

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. П.М.Ненадовића  м2 1.560 0,018 28,08 

2. Мост на Сани   м2 400 0,018 7,20 

3. Ускочка  м2 170 0,018 3,06 

4. Занатска  м2 600 0,018 10,80 

5. Ибрахима Кахрића  м2 450 0,018 8,10 

6. Саве Ковачевића  м2 3.000 0,018 54,00 

7. Илије Бурсаћа  м2 720 0,018 12,96 

8. Илије Стојановића  м2 510 0,018 9,18 

9. Рудничка (до пруге)  м2 1.975 0,018 35,55 
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10. Пећани  м2 3.820 0,018 68,76 

11. Ратка Марушића  м2 200 0,018 3,60 

12. Зграде иза Н.П.  м2 200 0,018 3,60 

13. Зграде М-ови  м2 500 0,018 9,00 

14. Мали подвожњак  м2 180 0,018 3,24 

15. Славка Родића  м2 1.200 0,018 21,60 

16. В.Степе Степановића  м2 4.000 0,018 72,00 

17. Алеја Козарског Одреда  м2 2.400 0,018 43,20 

18 Српских Великана  м2 3.080 0,018 55,44 

19. 29. Новембра  м2 400 0,018 7,20 

      У К У П Н О:                                                    25.365   456,57 

Мјесечни износ 456,57    x   4 1.826,28 

Годишњи износ 1.826,28   x  10 18.262,80 КМ 

 
                                                       

е) Чишћење један пут мјесечно и ванредно чишћење 
     после повећаног обима кориштења јавних површина 
    и елементарних непогода 

  
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

  

  

 м2 25.000 0,022 550,00 

Годишњи износ 550,00      x      10 5.500,00 КМ 

 
 
 
       
2.МАШИНСКО ЧИШЋЕЊЕ  - 8 мјесеци годишње 
 

а) Машинско чишћење 2 пута седмично 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. К.П.Првог Ослободиоца  м2 7.240 0,021 152,04 

2. Јована Рашковића  м2 1.540 0,021 32,34 

3. Николе Пашића  м2 1.640 0,021 34,44 

4. Милоша Обреновића  м2 1.480 0,021 31,08 

5. Велики Подвожњак  м2 1.200 0,021 25,2 

6. П.П.Његоша  м2 1.760 0,021 36,96 

7. Краља Александра  м2 2.680 0,021 56,28 

8. В.Стефановића Караџића  м2 2.560 0,021 53,76 

9. Трг испред зграде град.управе  м2 1.100 0,021 23,21 

      У К У П Н О:                                                    21.200   445,31 

Седмични износ  445,31  x   2 890,62 

Мјесечни износ 890,62  x  4 3.562,48 

Годишњи износ 3.562,48 x  8 28.499,84 КМ 
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б) Машинско чишћење један пута седмично 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1.  Радничка  м2 880 0,021 18.48 

2. Српских Великана  м2 3.200 0,021 67,2 

3. Светосавска  м2 1.480 0,021 31,08 

4. Козарска  м2 3.200 0,021 67,2 

5. Вожда Карађорђа  м2 1.120 0,021 23,52 

6. Ослободиоца Приједора  м2 800 0,021 16,8 

7. М.Милана Тепића  м2 1.760 0,021 36,96 

8. Пећани са заобилазницом  м2 7.480 0,021 157,08 

9. Мухарема Суљановића  м2 1.240 0,021 26,04 

10. Жарка Згоњанина  м2 1.800 0,021 37,8 

11. Бранислава Нушића  м2 1.200 0,021 25,2 

12. Солунска + ТАХI  м2 1.200 0,021 25,2 

13. Рудничка  м2 2.200 0,021 46,2 

14.  29. Новембра  м2 800 0,021 16,8 

      У К У П Н О:                                                    28.260   595,56 

  596,56    x    4 2.382,24 

     2.382,24    x   8 19.057,92 КМ 

 
 
в) Машинско чишћење 2 пута мјесечно 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. П.Матеје Ненадовића  м2 1.560 0,021 32,76 

2. Саве Ковачевића  м2 1.200 0,021 25,20 

3. Ускочка  м2 680 0,021 14,28 

4. В.Степе Степановића  м2 4.000 0,021 84,00 

5. Мост на Сани  м2 800 0,021 16,80 

6. Милана Врховца  м2 4.000 0,021 84,00 

7. Алеја Козарског Одреда  м2 3.200 0,021 67,20 

      У К У П Н О:                                                    15.440   324,24 

 
324,24     x     2 648,48 

 
648,48     x    8 5.187,84 КМ 

 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Стругање наслага уз ивичњак у 
току године 

 м 26.000 0,231 6.006,00 

2. Стругање корова уз ивичњаке и 
јавне објекте 

 м 15.000 0,532 7.980,00 
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3. 

Одвоз скупљеног отпада са 
јавних површина на депонију 
Курево 10 мјесеци год. 

тура 80 85,091 6.807,28 

2 туре седмично 

8 тура мјесечно        

4. 
Јесење усисавање листа са 
јавних површина и 
саобраћајница  

сати 122 85,091 10.381,10 

5. 

Окупљање смећа и истресање 
корпи у граду 

сати 700 6,7 4,690,00 
2 мјесеца  ( јануар, децембар) 

дневно   14 сати 

6. Oдвоз кабастог отпада тура 50 85,091 4.254,55 

7. 
Рад радника у поподневним 
сатима сати 1.800 6,7 12.060,00 

             
                                              
ЧИШЋЕЊЕ У ПРИГРАДСКИМ НАСЕЉИМА:  
ЉУБИЈА,КОЗАРАЦ,ОМАРСКА И Д.ЉУБИЈА 
 
1. Ручно чишћење сваки  дан - 10 мјесеци годишње 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 

а) Љубија  
м2 2.700 0,019 51,30 

51,30  x   25 1.285,50 

1.285,50  x   10 12.825,00 

б) Омарска 
м2 2.500 0,019 47,50 

47,50   x    25 1.187,50 

1.187,50   x   10 11.875,00 

ц) Козарац  
м2 2.900 0,019 55,10 

55,10  x     25 1.377,50 

1.377,50   x    10 13.775,00 

д) Д. Љубија 
м2 2.000 0,019 38,00 

38,00    x   8 304,00 

304,00    x  10 3.040,00 

 
 
 
 
           

2. Машинско чишћење – насеља – 2 пута мјесечно – 8 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

2. а) Љубија  
м2 8.000 0,021 168,00 

168,00   x   2 336,00 

336,00   x   8 2.688,00 
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б) Омарска 
м2 7.000 0,021 147,00 

147,00   x   2 294,00 

294,00   x   8 2.352,00 

ц) Козарац  
м2 10.000 0,021 210,00 

210,00   x   2 420,00 

420,00   x   8 3.360,00 

д) Д. Љубија 
м2 6.000 0,021 126,00 

126,00   х   2 252,00 

252,00   х   8 2.016,00 

 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

3. 

Окупљање смећа и истресање 
корпи (јануар и децембар) 

        

        

 - ОМАРСКА  сати 250 6,70 1.675,00 

 - ЉУБИЈА сати 250 6,70 1.675,00 

 - КОЗАРАЦ сати 250 6,70 1.675,00 

      У К У П Н О:                                                    5.025,00 

4. 
Усисавање листа 

тура 30 85,091 2.552,73 
Козарац, Љубија,Омарска  

5. 
Одвоз прикупљеног отпада 

тура 33 85,091 2.808,00 
(Омарска,Козарац,Љубија)            

           
                                                                  
Б)   ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ЧИШЋЕЊЕ СЛИВНИКА 
     НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 
 
1. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  - ГРАД- 
 

а) Прање јавних површина  1   x седмично -  7 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Краља Петра I Ослободиоца  м2 9.765 0,017 166,00 

2. Академика Ј. Рашковића  м2 5.005 0,017 85,09 

3. Николе Пашића  м2 3.705 0,017 62,98 

4. Вожда Карађорђа   м2 3.420 0,017 58,14 

5. Милоша Обреновића   м2 4.290 0,017 72,93 

6. Трг испред зграде град.управе  м2 1.100 0,017 18,70 

7. Краља Александра  м2 7.200 0,017 122,40 

8. Бранислава Нушића (иза РК.П.)  м2 3.960 0,017 67,32 

9. 
Петра П. Његоша (без аутоб. 
станице до Ул.К.Александра) 

 м2 3.640 0,017 61,88 

10. Вука Караџића  м2 5.760 0,017 97,92 

11. Велики подвожњак  м2 3.000 0,017 51,00 
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12. Радничка  м2 2.000 0,017 34,00 

13. Српских Великана  м2 3.000 0,017 51,00 

14. Светосавска  м2 3.890 0,017 66,13 

  
1.015,45     x      4 4.061,96 

  
4.061,96     x      7 28.433,72 

 
 

б) Прање јавних површина 2 пута мјесечно - 7 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Саве Ковачевића  м2 3.000 0,017 51,00 

2. Ратка Марушића  м2 700 0,017 11,9 

3. Ослободиоца Приједира  м2 2.900 0,017 49,3 

4. М.М.Тепића  м2 3.200 0,017 54,4 

5. Солунска + Тахи  м2 4.000 0,017 68 

6. Козарска  м2 8.400 0,017 142,8 

7. Ускочка  м2 700 0,017 11,9 

8. Пећани са заобилазницом  м2 9.000 0,017 153 

9. Мухарема Суљановића  м2 3.000 0,017 51 

10. Жарка Згоњанина  м2 4.000 0,017 68,00 

11. 29. Новембра  м2 1.600 0,017 27,20 

12. Славка Родића  м2 7.200 0,017 122,40 

13. Мост на Сани  м2 1.200 0,017 20,40 

      У К У П Н О:                                                    48.900   831,3 

 
831,30    x       2 1.662,60 

 
1.662,60    x     7 11.638,20 

 
 

ц)  Ванредно прање јавних површина   
Прање ће се вршити у улицама            
за које се да налог од стране  
инвеститора, а у износу укупном  
на годишњем нивоу од:          

         
     
2. ПРАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉИМА- 
  1 x мјесечно – 6 мјесеци 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Љубија  
м2 10.000 0,032 320,00 

320,00   x   6 1.920,00 

2. Омарска 
м2 9.000 0,032 288,00 

288,00   x  6 1.728,00 

3. Козарац 
м2 12.000 0,032   

384,00    x  6 2.304,00 

м2 200.000 0,017 3.400,00 
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4. Д. Љубија 
м2 8.000 0,032 256,00 

256,00   х  6 1.536,00 

 
 
3.  ОДРЖАВАЊЕ СЛИВНИКА  
 

а)Чишћење сливника  у граду  2   x годишње  
(прољеће - јесен)ручно са 

  утоваром и одвозом наноса 
 
  
 
 

б) Чишћење сливника у насељима 2 пута годишње 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Љубија  ком 30 26,00 780,00 

2. Омарска ком 30 26,00 780,00 

3. Козарац ком 30 26,00 780,00 

     
2.340,00 

 

ЧИШЋЕЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА              404.415,68 KM 
 
 
           

ОДРЖАВАЊE  ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА 
 

 Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина обухвата: 
ручно и машинско кошење паркова, дрвореда и других јавних зелених површина, уређење травњака, 
дрвећа, грмља, живих ограда, сезонског цвијећа и  ружичњака, набавка нових и поправка старих клупа и 
корпи и слично. 
 
I    Т Р А В Њ А Ц И 
 
1.КОШЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 

Машинско кошење тавњака у 
граду и приградским насељима 
са свим припадајућим радовима м2 556.982 0,106 59.040,10 

Ручно кошење травњака и 
косина са свим припадајућим 
радовима у граду и приградским 
насељима (Омарска,Љубија) 

м2 120.000 0,170 20.400,00 

     
79.440,10 КМ 

 

 
 

ком 250 26 6.500,00 

6.500,00    x    2 13.000,00 
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2. УРЕЂЕЊЕ ТРАВЊАКА   
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

2. 

а) Обнова уништених травњака 
    (А.Јована Рашковића, парк 
     М.Стојановића) м2 1000,00 4,786 4.786,00 

б) Радови на подизању нових 
травњака са припадајућим 
радовима (постављање готовог 
буса) 

м2 300,00 11,170 3.351,00 

3. 

Стругање корова са стаза 
утоваром и одвозом (парк 
Пећани, Руднички парк) 

м2 1.200 3,191 3.829,20 

4. 

Прво прољетно грабљење свих 
зелених површина са утоваром и 
одвозом 

м2 80.000 0,074 5.920,00 

5. 

Купљење папира и истресање 
корпи са свих зелених површина                                     
-  6 сати дневно 10 мјес. 
годишње     

сати 1.500 6,7 10.050,00 

6. 

Употреба трактора у току цијеле 
године за одвоз ситног и 
крупног отпада са свих зелених 
површина 

сати 60 38,291 2.297,46 

7. Санирање парковских стаза м2 100 29,00 2.900,00 

8. 
Довоз хумуса за попуну 
депресија На зеленим 
површинама 

м3 1.000 4,50 4.500,00 

9. Сасијецање дивљег растиња 
Берек, Рашковац, Пухарска 

м2 68.000 0,19 12.920,00 

10. Третирање корова тоталним 
Хербицидом 

м2 3.000 1,2 3.600,00 

     
  54.153,66 КМ 

3.   Д  Р  В  Е  Ћ  Е 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 
Детаљно орезивање дрвећа у 
дрворедима са утовароми 
одвозом  

ком 100 95,73 9.572,70 

2. 

Садња парковског дрвећа са 
свим припа-дајућим радњама 
(паркови и дрвореди) 

ком 70 53,18 3.722,70 
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3. 
Рушење дотрајалих стабала са 
одвозом ком 30 159,55 4.786,50 

4. 
Уклањање изданака избоја око 
стабала ком 400 2,659 1.063,60 

5. 

Јесење грабљење, сакупљање на 
хрпе, утовар и одвоз отпалог 
листа 

м2 150.000 0,074 11.100,00 

6. 
Употреба корпе за орезивање 
дрвећа сати 50 100,00 5.000,00 

 
 

 

7. 

Дјелимично орезивање стабала 
(уклањање појединих грана, 
подизање крошње) 

ком 300 25,00 7.500,00 

     
40.745,54 КМ 

 

4.  Г Р М Љ Е  И  Ж И В Е   О Г Р А Д Е 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 
Окопавање парковског грмља са 
    плијевљeњем  м2 1.500 0,85 1.275,00 

2. Орезивање паркоског грмља м2 1.500 2,06 3.096,00 

3. 

Садња добро формираних 
садница грмља са свим 
припадајућим радњама 

ком 50 15,955 797,70 Бјелогорично 

Зимзелено ком 50 15,955 797,70 

Црногорично ком 50 15,955 797,70 

4. 

Изграбљаваје папира и других 
отпадака из грмља са утоваром 
и одвозом                                 

м2 1.500 0,085 127,50 

5. Орезивање живе ограде м2 700 1,276 893,20 

6. Окопавање живе ограде м2 700 0,805 563,50 

     
8.348,30 КМ 

 
5.   СЕЗОНСКО ЦВИЈЕЋЕ 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 

 Садња сезонског љетног 
цвијећа са свим потребним 
радовима  25 - 30 ком/м2 са 
насељима (Омарска, Љубија) 
               

м2 300 42,545 12.763,50 

2. 

Залијевање, заштита и 
прихрањивање сезонског 
цвијећа 

тура 20 85,09 1.701,80 
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3. 
Вађење сезонског цвијећа, 
припрема гедица за садњу  м2 600 0,85 510,00 

4. 

Садња сезонског цвијећа 
зимско- 
прољетно са свим припадајућим 
радовима 

м2 300 42,545 12.763,50 

5. 
Окопавање и плијевљење 
сезонског цвијећа м2 3000 0,85 2.550,00 

6. Земља за жардињере литар 1.000 0,638 638,00 

     
30.926,80 КМ 

 
6.  Р  У  Ж  И  Ч  Њ  А  Ц  И 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. Прољетно одгртање ружа м2 150 1,276 191,40 

2. Попуна постојећих ружичњака ком 100 6,381 631,10 

3. Прихрана ружа ком 300 1,064 319,20 

4. Орезивање ружа ком 300 0,638 191,40 

5. Заштита ружа ком 300 1,064 319,20 

     
1.652,30 КМ 

 
 
7.    К Л У П Е   И    К О Р П Е 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 
Оправка парковских клупа 
(замјена штафли и фарбање) ком 50 31,909 1.595,45 

2. 
Прављење и набавка нових 
клупа ком 20 85,090 1.701,80 

3. Набавка парковских корпи ком 50 74,454 3.722,70 

     
     7.019,90 КМ  

8. 

Увођење система за 
наводњавање парк испред 
градске управе 

паушал 11.700,00 КМ  

9. 

Остали непредвиђени радови 
(вјетар, суша, сњеголоми и 
др.временске неприлике, разне 
манифестације)  

паушал 3.000,00 КМ 

 
 

ОДРЖАВАЊE  ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА                   236.986,60 КМ 
 
 
ОДРЖАЊЕ ГРOБАЉА У ПРИЈЕДОРУ 
 

 Одржавање гобаља обухвата: ручно и машинско кошење, скупљање папира и других 
отпадака, одвоз отпада, чишћење и прање комеморативног трга, уништавање корова са стаза, чишћење 
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одводних ригола, изграбљавање и купљење листа, сасијецање дивљег растиња, довоз питке воде 
цистерном, сјеча старих и дотрјалих стабала.  

 

  
Р/Б             

ГРОБЉЕ 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

1. ГРОБЉЕ "ПАШИНАЦ" м2 89.410 

2. ПРАВОСЛАВНО ГРОБЉЕ У "РУДНИЧКОЈ" м2 30.141 

3. КАТОЛИЧКО ГРОБЉЕ НА "УРИЈАМА" м2 19.143 

4. ПАРТИЗАНСКО ГРОБЉЕ "УРИЈЕ" м2 13.991 

5. ЈЕВРЕЈСКО м2 4.100 

У К У П Н О: м2 169.276 

 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА - 
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
КОЛИЧИНА 

ЦИЈЕНА       
по ј.мј.  

УКУПНО 

1. 
Ручно кошење  (март-септембар)    
на свим гробљима м2 100.000 0,202 20.200,00 

2. Машинско кошење (март-
септембар) 

м2 35.000 0,106 3.710,00 

3. 

Скупљање папира и других 
отпадака са укупних површина 
гробаља током цијеле године 

сати 800 6,70 5.360,00 

4. 
Кориштење ТАМ-а 2 т на 
пословима одржавања гробаља сати 220 42,546 9.360,12 

5. 

Чишћење и прање 
комеморативног трга источне и 
западне алеје 2 x мј. осим 
(децембра, јануара,фебруара и 
марта 

м2 14.800 0,106 1.568,80 

6. 
Уништавање корова са 
парковских стаза (утовар и 
одвоз) 

м2 800 3,935 3.148,07 

7. 
Чишћење одводних ригола 1 x 
мјесечно током цијеле године м2 600 x 8 0,404 1.932,20 

8. 
Стругање наслага уз ивичњак на 
паркиралишту м2 500,00 0,479 239,50 

9. Одвоз смећа контејнерима  тура 80,00 129,760 10.380,80 

10. Грабљење и купљење листа м2 40.000 0,074 2.960,00 

11. 

Сасјецање дивљих растиња 2 x 
годишње у марту и новембру 
мјесецу 

сати 1.000 6,700 6.700,00 

12. 
Довоз воде цистерном 7 мјесеци 
4 x мјесечно тура 28,00 80,091 2.382,55 

13. Оправка и фарбање клупа ком 10,00 21.273,000 212,73 

14. 
Довоз ризле з насипање стаза и 
растурање м3 35,00 37.227,000 1.302,95 
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15. 
Рушење старих поломљених 
стабала са и без употребом 
корпе 

паушал  15.000,00 

 

 
ОДРЖАВАЊЕ ГРОБАЉА 

   

84.457,72KM 
 
 
 
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА 
 

 Хигијеничарска служба обухвата: хватање и збрињавање паса и штенади, превожење и 
смјештај у азилу, набавка хране за псе, еутаназија, уклањање лешева, рад ветеринара, техничара и 
хигијеничара, набавка горива и осталих потрошних средстава. 

Град Приједор је једна од ријетких локалних заједница која има организовану хигијеничарску 
службу за збрињавање напуштених паса. Иста је смјештена у оквиру регионалне депоније на Куреву у 
доста скученом простору, а за проширење исте су потребна значајнија средства која је потребно 
обезбиједити у наредном периоду кроз разне програме.  
 
 
 Мјесечна издвајања за хигијеничарску службу нису фиксна јер зависе од броја ухваћених паса и 
штенади, као и интервенција на терену, тако да утрошена средства у претходним годинама подијељена 
на 12 мјесеци износе цца 10.100,00 КМ по мјесецу.   
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА -  
ЈЕДИНИЦА 

МЈЕРЕ 
УКУПНО 

КМ 

1. Хватање паса ком 9,36 

2. Хватање паса стрелицом ком 32,74 

3. Хватање штенади ком 3,51 

4. Храна за псе кг 1,30 

5.  Храна за штенад кг 1,75 

6.  Еутаназија ком 17,55 

7.  Уклањање лешева ком 5,00 

8.  Рад ветеринара сат 10,53 

9.  Рад техничара сат 4,56 

10.  Рад хигијеничара сат 4,56 

11.  Гориво паушал 400,00 

12.  Уклањање животињских лешева са јавних пов. Паушал 100,00 

 
                                                                                  1 мјесец                10.100,00 
  

 

10.100,00   х 12 мјесеци           121.200,00 КМ 

 
 

 

ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ                      50.000,00 КМ   

 

 Означавање хоризонталне сигнализације на подручју града обухвата: обиљежавање 
пјешачких прелаза, уздужних линија, паркинг мјеста, једносмјерних и двосмјерних стрелица, 
исписивање слова исл. 
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Означавање хоризонталне сигнализације се врши два пута годишње и то: 
- у мјесецу априлу (по истеку периода зимског одржавања улица и путева), 
- у мјесецу августу (прије почетка нове школске године). 

   
 
 

ВАНРЕДНИ ПОСЛОВИ                                                                                                                  102.960,00 КМ                                                                                                         

 

 Ванредни послови који нису предвиђени Програмом заједничке комуналне потрошње 
(реконструкција сливника, чишћенје мањих депонија смећа са јавних површина, уређење дјечјих 
игралишта, радови који се у току године могу јавити због непредвиђених околности, елементарних 
непогода и др. Овим средствима финансира се и  акција прољетног уређења града која се организује 
сваке године у мјесецу априлу. 

 
 
 
 
 
 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЧИСТОЋА, ЗЕЛЕНИЛО,  ГРОБЉА,  
ХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА, ХОРИЗОНТАЛНА СИХНАЛИЗАЦИЈА И ВАНРЕДНИ 

ПОСЛОВИ 
 

  
Р/Б             

ФАЗА РАДА  - ОПЕРАЦИЈА -   УКУПНО 

1. 

Одржавање чистоће у граду и приградским насељима ( ручно и 
машинско чишћење улица, прање улица, чишћење сливника, одвоз 
кабастог отпада,  идр.) 

404.415,68 КМ  

2. Одржавање градског зеленила 236.986,60 КМ 

3. Одржавање градских гробаља   84.457,72 КМ 

4. Хигијеничарска служба 121.200,00 КМ 

5. 
Одржавање хоризонталне сигнализације 

50.000,00 КМ 

6. 
Ванредни послови по налогу инвеститора а који нису предвиђени 
Програмом ЗКП    102.960,00 КМ 

УКУПНО: 1.000.000,00 KM  
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44. 
 На основу члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
брoj: 5/15) и члана 140. Пословника Скупштине 
града Приједора – пречишћен текст („Службени 
гласник града Приједора“, брoj: 2/13), Скупштина 
града Приједора, је на 5. сједници одржаној дана 
15.03.2017. године, донијела  
 
 

О Д Л У К У  
o усвајању Годишњег плана одржавања, заштите, 

реконструкције и изградње локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на подручју 

града Приједора за 2017.годину 
 

Члан 1. 
 Усваја се Годишњи план одржавања, 
заштите, реконструкције и изградње локалних 
путева, некатегорисаних путева и улица на 
подручју града Приједора за 2017.годину. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Члан 2. 

 Саставни дио ове Одлуке је Годишњи 
план одржавања, заштите, реконструкције и 
изградње локалних путева, некатегорисаних 
путева и улица на подручју града Приједора за 
2017.годину. 
 

Члан 3.  
 За реализацију ове Одлуке задужује се 
Градска управа- Одјељење за стамбено 
комуналне послове и заштиту животне средине. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-26/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 

 
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 
одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних путева и улица на 

подручју града Приједора за 2017. годину 
 
 
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
 
Годишњи план одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева, некатегорисаних 
путева и улица на подручју града Приједора доноси се на основу члана 16. став 6. Закона о јавним 
путевима („Службени гласник РС“, број: 89/13). 
 
Мрежу локалних путева, некатегорисаних путева од интереса за Град и улица у насељима на подручју 
града Приједора чине путни правци утврђени Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним путевима 
и улицама у насељима ("Службени гласник Општине Приједор", број: 09/07) – у даљем тексту Одлука. 
 
 
2. ПЛАН ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА  
 
План одржавања, заштите, реконструкције и изградње путева и улица има за циљ да омогући сигурну и 
несметану саобраћајну комуникацију за све грађане. Сходно члану 11. став 1. ЗООБС-а на путевима у БиХ, 
путеви као основ на којем се одвија саобраћај морају се опремати и одржавати тако да одговарају својој 
намјени и захтјевима безбједности саобраћаја.  
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2.1. Планирана средства  
 
Буџетом града Приједора за 2017. годину планирана су средства за редовно одржавање, зимско 
одржавање, реконструкцију, изградњу и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од значаја за 
град Приједор, улица као и улица у новим насељима у укупном износу од 1.550.000,00 КМ, а иста се 
односе на: 
- средства од наканада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима 

и улицама у насељима, 
- средства од индиректног опорезивања и 
- кредитна средства(евентуална). 
 
 
2.2. План расхода  
 
Средства планирана за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних путева од 
значаја за град Приједор и улица у насељима биће распоређена како слиједи: 
 
1. редовно одржавање путева са асфалтним коловозним застором ........................ 300.000,00 КМ 

2. редовно одржавање макадамских путева ............................................................ 700.000,00 КМ  

3. одржавање путних објеката ................................................................................... 50.000,00 КМ 

4. Заштита путева и хитне интервенције .................................................................... 50.000,00 КМ 

5. зимско одржавање путева и улица ....................................................................... 300.000,00 КМ 

6. реконструкција путева и улица ............................................................................... 50.000,00 КМ 

7. изградња путева и улица ...................................................................................... 100.000,00 КМ 

 

УКУПАН РАСХОД: .................................................................................................... 1.550.000,00 КМ 
 
2.3. Редовно одржавање 
 
Редовно одржавање мреже јавних путева и објеката подразумјева скуп планираних активности којима се 
обезбјеђује несметан и безбједан саобраћај без обзира на временске услове, и којима се чува употребна 
вриједност пута.  
 
Редовно одржавање путева и улица се обавља у континуитету током читаве године. Иако је подручје 
града Приједора јединствено, због сложености посла, различитости услова на терену и ограничених 
финансијских средстава путни правци су подјељени на путне правце 1, 2. и 3. приоритета.  
 
Приоритети се одређују на основу категорије пута утврђене Одлуком, интензитета саобраћаја, одвијања 
аутобуских линија (градских и приградских), значаја пута за мјесну заједницу, досадашњих улагања у 
одржавање, значаја путног правца у смислу стварања нових функционалних путних веза са локалним, 
регионалним и магистралним путевима, као и између мјесних заједница. 
 
Због специфичности радова редовно одржавање се дијели на редовно одржавање путева са асфалтним 
коловозним застором и редовно одржавање макадамских путева. 
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2.3.1. Редовно одржавање путева са асфалтним коловозним застором 
 
Редовно одржавање путева са асфалтним коловозним застором подразумјева радове на крпању ударних 
рупа и пресвлаченје краћих дионица путева и улица које су у значајној мјери оштећене.Планирана 
средства у износу од 300.000,00 КМ биће утрошена у складу са наредном табелом.(Овдје треба рачунати  
и на дио одређеног износа средстава који ће бити предвиђен Програмима коришћења прихода 
остварених по основу водних и шумских накнада за 2017. годину). 
 
Табела 1. Оквирни динамички план одржавање путева са асфалтним коловозним застором 
 

РБ Приоритет и локација Вријеме извођења радова Износ средстава 

1. 
1. приоритет – примарна улична 
мрежа у градском подручју 

 
јануар, фебруар, 

март – крпање хладном масом 
 

април / новембар – крпање 
врућом масом 

 

100.000,00 КМ 

2. 
2. приоритет - локални путеви и 
насеља Омарска, Козарац и Љубија 

 
јануар, фебруар 

март – крпање хладном масом 
 

април/ новембар – крпање 
врућом масом 

  

140.000,00 КМ 

3. 
3. приоритет - некатегорисани путеви 
и секундарна улична мрежа у 
градском подручју 

 
мај/септембар  – крпање врућом 

масом 
 

60.000,00 КМ 

 
 
Оштећења асфалтне коловозне конструкције није могуће предвидјети, а прије свега настанак оштећења 
зависи од температура у зимском периоду, количине падавина, саобраћајног оптерећења и других 
фактора. Сходно томе, планирани износ средстава није могуће разрадити по појединим путним 
правцима. Планирана средства ће бити распоређена на основу извјештаја надлежних органа (надзорног 
органа, полиције и саобраћајне инспекције) те сталног праћења стања на терену.  
 
 
2.3.2. Редовно одржавање макадамских путева 

 
Редовно одржавање макадамских путева подразумјева радове на санацији (насипању) и профилисању 
трасе путева и улица. Како се годишње одржава преко 350 км макадамских путева и улица ово путни 
правци су подјељени на путне правце 1, 2. и 3. приоритета.  
 
Планирана средства у укупном износу од 700.000,00 КМ биће утрошена у складу са наредном 
табелом.(Такође и овдје треба рачунати и на дио одређеног износа средстава по усвајању Програма 
утрошка прихода остварених по основу водних и шумских накнада за 2017. годину). 
 
 
 
 
 



71                                                   „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                                              Број:2/17 
 

Табела 2. Оквирни динамички план одржавање макадамских путева 
 

РБ Приоритет и локација Вријеме извођења радова Износ средстава 

1. 
1. приоритет – локални путеви и путеви 
по којима се одвија аутобуски саобраћај  

март/април и 
септембар/октобар(два пута) 

200.000,00 КМ 

2. 
2. приоритет – остали некатегорисани 
путеви од значаја за град и остали 
путеви 

мај/јун 150.000,00 КМ 

3. 
3. приоритет - некатегорисани путеви 
према плану мјесних заједница * 

јул/август 200.000,00 КМ 

 
4 
 

 
Интервентно одржавање у току зимског 
периода 

 
новембар,децембар, јануар, 
фебруар,март 
 

 
150.000,00 КМ 

 
*савјету МЗ ће бити на располагању одређен износ средстава, у просјеку 200-250 м3 насипног материјала 
и 10 сати рада грејдера за профилисање (вриједност око 4.000 КМ), који ће савјети распоредити на 
основу свог плана насипања за 2016. годину. 
 
 
 
2.3.3. Одржавање путних објеката 
 
Одржавање путних објеката подразумјева поправке поломљених цијеви и крила на пропустима, мање 
поправке на мостовима (заштита стубова, ограда и сл.), уређење аутобуских стајалишта, замјену 
оштећених дијелова заштитне ограде, санацију оштећења на потпорним зидовима и сличне послове.  
 
За ове намјене планирана су средства у износу од 50.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана на бази 
указаних потреба, односно оправданих захтјева.  
 
 
 
2.3.4. Заштита путева и хитне интервенције 
 
Заштита путева подразумјева радове којима се спречавају оштећења трупа пута, оштећења путних 
објеката, грађевинских објеката и опреме јавног пута, а такође и знатно олакшава и појефтињује зимско 
одржавање путева и улица. Заштита путева обухвата ископе путних канала, уградњу пропуста и изградњу 
мањих мостова, чишћење корита потока и рјечица узводно и низводно у циљу спречавања заштопавања 
пропуста и мостова, санацију банкина, санацију одрона и клизишта, изградњу потпорних зидова, 
уређење путног појаса и сјечу растиња поред коловоза и тд. 
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Хитне интервенције подразумјевају радове који могу бити потребни услед непредвидивих догађаја на 
путу или у путном појасу, а односе се на санацију клизишта или одрона, поправке путева након поплава, 
успостављање саобраћаја након елементарних непогода и тд. 
 
У циљу заштите путева и улица и омогућавања несметаног и безбједног одвијања саобраћаја на истим, 
за горе описане радове планирана су средства у укупном износу од 50.000,00 КМ.  
 
 
 
2.4. Зимско одржавање путева и улица 
 
За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних путева и улица у насељима предвиђен је износ 
од 300.000,00 КМ. Овај износ се односи на период од 01.01.2017. године до 15.03.2017. године и на 
период 15.11.2017. године до 31.12.2017. године.  
 
Зимско одржавање путева и улица утврђује се Планом зимске службе за 2017/2018  годину у којем су 
детаљно одређени путни правци и приоритети приликом чишћења снијега и спречавања поледице. 
 
 
 
2.5. Реконструкција путева и улица 
 
Средства за реконструкцију путева и улица подразумјевају пресвлачење (замјену асфалтне површине, 
кад се оштећења на могу санирати санацијом ударних рупа) улица, тротоара, школских дворишта и 
дворишта стамбених зграда, паркиралишта и прилазних путева.  

 
Средства у износу од 50.000,00 КМ биће распоређена на пресвлачење улица, тротоара, школских 
дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта и прилазних путева, а у складу са приоритетима 
које ће Градоначелнику предложити Одјељење за стамбено комуналне послове на бази континуираног 
праћења стања ових површина и указаних потреба. 
 
Оквирни план за реконструкцију прилаза зградама и паркинга:Прилаз згради солидарности, прилаз 
зградама иза тржнице, прилаз целпаковим ламелама, прилаз згради иза музеја, прилаз згради црвеног 
крста,приоритетни прилази зградама на Пећанима, паркинг на Пећанима (Б-ови), и остали прилази и 
паркинзи по приоритетима који имају статус јавне површине. 
 У смислу реконструкције и изградње, кроз друге Програме и активности,  у овој години очекујемо: 
наставак пресвлачења потеза локалног пута од Саничана према Ракелићима , пресвлачење дијела 
тротоара и улице Рудничке, изградњу улице у Туковима- крај ријеке Сане,  као и реализацију дијела 
кандидованих пројеката упућених према разним Министарствима и другим институцијама у смислу 
реконструкције одређених путних праваца, а и реализацију реконструкције одређеног броја путева и 
улица кроз суфинансирање изградње ако за то буде средстава.  
 
Такође, кроз Програм уређења градског грађевинског земљишта, у овој години очекујемо завршетак 

радова на реконструкцији улице Вука Караџића(крајем марта), као и  почетак радова на изградњи 
два кружна тока( укрштање М-4 и М-15 и раскрсница улица Козарска- М. Врховца), као и постављање 
10-так бетонских стајалишта. 
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Табела 3. Оквирни план улица и тротоара за реконструкцију и изградњу:  
 

РБ Назив пута или улице Врста посла Опис радова 

1 улица Милана Врховца реконструкција реконструкција дијела улице 

2 Гортанова улица реконструкција 
пресвлачење улице поред старе 
куглане 

3 Улица Николе Пашића 
реконструкција тротоара и 
улице 

реконструкција тротоара и улице 
од Музеја до „Метроа“ 

4 улица Б. Б. седмака Реконструкција улице  реконструкција улице  

5 Милоша Обреновића реконструкција тротоара 
реконструкција тротоара од 
градског трга до Поште 

 
2.6. Изградња путева и улица 
 
Средства за изградњу путева и улица у износу од 100.000,00 КМ подразумијевају изградњу 
(асфалтирање) улица, тротоара, паркиралишта, прилазних путева и изградњу пратеће инфраструктуре.  
  
Средства у износу од 100.000,00 КМ су недовољна за реализацију великог броја захтјева,  тако да је без 
кредитних или других средстава немогуће рачунати на велики обим послова асфалтирања путева и 
улица. У случају обезбеђења средстава за ову ставку Одјељење за стамбено комуналне послове и 
заштиту животне средине ће предложити Градоначелнику путеве и улице за асфалтирање у складу са 
приоритетима и износом средстава. 

 
 

3. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  
 

Стратешки циљеви годишњег плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних путева, 
некатегорисаних путева и улица на подручју града Приједора су: 
 

 квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева, 

 квалитетније одржавање тротоара и других јавних асфалтних површина у граду, 

 побољшано одржавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и рјешавања проблема 
одводње површинских вода, 

 безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских стајалишта. 
 
 
4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  
 
1. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу пропорционално 

ће се вршити смањење радова по свим ставкама стим да мрежа локалних путева има приоритет 
(планирати извршење ставки расхода са 80 %). 

2. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења 
односно указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучиће Градоначелник или ће за исто 
овластити Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине. 

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

4. Одјељење за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине задужити за разрађивање 
расподјеле појединих ставки по путним релацијама, односно по путевима (улицама) појединачно на 
основу континуираног надзора истих.  
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5. Надзорни органи су у обавези вршити праћење извршења појединих ставки расхода у финансијском 
смислу и Одјељењу за стамбено комуналне послове и заштиту животне средине достављати 
мјесечне извјештаје.  

6. Ако у току 2017. године дође до прекатегризације одређених путних праваца одржавање истих 
вршиће се у складу са новом категоријом пута. 

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

8. Спроводити Одлуку о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у насељима 
у смислу наплате предвиђених накнада, а које су основ за реализацију овог плана. 

 
 
45. 

На основу члана 14 .Правилника о 
мјерама заштите, начину одређивања и 
одржавања зона и појасева санитарне заштите, 
подручја на којима се налазе изворишта, као и 
водних објеката и вода намјењених људској 
употреби („Службени гласник Републике Српске“, 
број: 76/16), члана 40. Статута града Приједора 
(„Службени гласник града Приједора“, број: 5/15) 
и члана 140. Пословника Скупштине града 
Приједора- пречишћен текст („Службени гласник 
града Приједора“, број:2/13), Скупштина  града  
Приједора   на 5. сједници, одржаној 15.03. 2017. 
године,  донијела   јe 

 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању  Програма санитарне заштите, са 

Елаборатом о квалитету и резервама подземне 
воде, за извориште „Тукови-Матарушко поље“ 

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком усваја се  Програм 

санитарне заштите, са Елаборатом о квалитету и 
резервама подземне воде, за извориште 
„Тукови-Матарушко поље“, на подручју града 
Приједор. 
 

Члан 2.   
Саставни дио ове Одлуке је  Програм 

санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и 
резервама подземне воде за извориште „Тукови-
Матарушко поље“, сачињен од стране д.о.о. 
„ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ Бања Лука, 2016. год. 
 
 

Члан 3. 
Програм  санитарне заштите  са 

Елаборатом о квалитету и резервама подземне 
воде за извориште „Тукови-Матарушко поље“ и 
Одлука Скупштине града Приједор о усвајању 
Програма, се достављају Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде РС и  
Министарства здравља и социјалне заштите РС, 
на давање сагласности, на исти. 
 

Члан 4.   
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 

 
     
Број: 01-022-27/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. год. Сеад Јакуповић, с.р. 
      
   
 
46. 

На основу члана 14. Правилника о 
мјерама заштите,начину одређивања и 
одржавања зона и појасева санитарне 
заштите,подручја на којима се налазе изворишта, 
као и водних објеката и вода намјењених 
људској употреби („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 76/16), члана 40. Статута града 
Приједора („Службени гласник града Приједора“, 
број: 5/15) и члана 140. Пословника Скупштине 
града Приједор – пречишћен текст („Службени 
гласник града Приједора“, број:2/13), Скупштина 
града Приједора  на 5. сједници, одржаној 
15.03.2017. године,  донијела   је 
  
 

О  Д  Л  У  К  У 
о усвајању  Програма санитарне заштите, са 

Елаборатом о квалитету и резервама подземне 
воде, за извориште „Приједорчанка“  

 
 

Члан 1. 
Овом одлуком усваја се  Програм 

санитарне заштите, са Елаборатом о квалитету и 
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резервама подземне воде , за извориште 
„Приједорчанка“ на подручју града Приједор. 
 

Члан 2.   
Саставни дио ове Одлуке је Програм 

санитарне заштите са Елаборатом о квалитету и 
резервама подземне воде  за извориште 
„Приједорчанка“, сачињена од стране д.о.о. 
„ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ Бања Лука,  2016.год. 
 
 

Члан 3.  
 Програм  санитарне заштите  са 

Елаборатом о квалитету и резервама подземне 
воде  за извориште „Приједорчанка“ и Одлука 
Скупштине града Приједор о усвајању Програма, 
се достављају Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде РС и  Министарства 
здравља и социјалне заштите РС, на давање 
сагласности, на исти. 
 

Члан 4.   
 Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику града 
Приједора“. 
 
 
Број: 01-022-28/17 ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор, СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: 15.03.2017. године Сеад Јакуповић, с.р. 
 
 
АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
14. 
 На основу члана 18. став 2. тачка 3. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ број: 97/16), и члана 77. 
Статута Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора“: број: 5/15), Градоначелник 
Приједора доноси 
 

 

О Д Л У К У 
o давању сагласности на употребу имена града 

„Приједор“  у пословном имену Пољопривредна 
задруга  “КООПЕРАТИВА  ПРИЈЕДОР” 

 
Члан 1. 

 Даје се сагласност на употребу имена 
града „Приједор“ у пословном имену 
Пољопривредна задруга  “КООПЕРАТИВА  
ПРИЈЕДОР”. 

Члан 2.  
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 
града Приједор“. 
 
 
Број: 02-023-3/17   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 28.02.2017.год.  

 
15. 

На основу члана 82. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број 97/16) и члана 77. 
Статута Града Приједора  ("Службени гласник 
Града Приједор", број 5/15), градоначелник 
Приједора,     доноси 

 
О Д Л У К У 

о давању сагласности, за реализацију Програма 
„Подршка подизању пластеника“ 

 
 

I 
Даје се сагласност на реализацију 

Програма „Подршка подизању пластеника“ који 
спроводи Градска управа Приједор у сарадњи са 
хуманитарним организацијама Цркве Исуса 
Криста светаца последњих дана у Босни и 
Херцеговини (ЛДСЦ) и  Муслим Аид Босна и 
Херцеговина Подручни уред (МАИД). 

Програм ће се реализовати у складу са 
Споразумом број 117/17 потписаним фебруара 
2017. године. 

 
II 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику Града Приједора“. 
 
 
Број: 02-33-1/17                                                                                                       ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 13.03.2017.год.  
 
 
16. 

На основу члана 82. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16), члана 77. Статута Града 
Приједора („Службени гласник Града Приједора“, 
број: 5/15) и члана 6. Одлуке о критеријумима, 
начину и поступку расподјеле средстава 
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удружењима и фондацијама, Градоначелник 
Приједора, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за сарадњу са 

удружењима и фондацијама 
 
 

I- Именује се Комисија за сарадњу са 
удружењима и фондацијама на подручју Града 
Приједора (у даљем тексту: Комисија), у 
слиједећем саставу: 

 
1. Моња Касаловић, предсједник Комисије; 
2. Драган Вученовић, члан - представник 

Града Приједора; 
3. Драгана Сиђак, члан - Омладински савјет 

града Приједора; 
4. Мирзад Исламовић,  члан - из реда 

истакнутих стручних радника и 
5. Горан Предојевић, члан - одборник 

Скупштине Града Приједора.  
 
 

II- Мандат Комисије траје двије године.Рад 
Комисије одвија се у складу са одредбама 
Одлуке о критеријумима, начину и  поступку 
расподјеле средстава удружењима и 
фондацијама. 

 
III- Рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику Града 
Приједора“, а Рјешење број: 02-111-34/15 од 
23.02.2015.године и Рјешење о  измјени 
Рјешења, број: 02-111-34/15 од 
30.03.2015.године, престају  да важе. 

 
 
 
Број: 02-111-48/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 14.03.2017.год.  
 
 
17. 
 На основу члана 82. став 3.  Закона о 
локалној самоуправи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број:  97/16) и члана 77. 
Статута града Приједор (“Службени гласник града 
Приједор”, број: 5/15), Градоначелник града 
Приједор, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Правилник о измјенама 

и допунама Правилника о организацији и 
систематизацији радних мјеста у ЈУ Дјечији вртић 

„Радост“ Приједор 
 
 
I 

 Даје се сагласност на Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста у 
Јавној установи Дјечији вртић „Радост“ Приједор. 
 

II 
 Задужује се ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор да уради Пречишћени текст 
Правилника о организацији и систематизацији 
радних мјеста, са уграђеним измјенама и 
допунама, те један примјерак достави оснивачу. 
  

III 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
“Службеном гласнику града Приједор”. 
 
 
 
Број: 02-023-5/17 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 
15.03.2017.године 

 

                                                                                          
 

18. 
На основу члана  58. став 1.тачка 7. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16), а у вези са  
чланом 59. став 1. тачка 3) Статута Града 
Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 
број: 5/15), Градоначелик  Града Приједор, 
доноси 
 

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ  ГРАДСКЕ УПРАВЕ   

ГРАДА ПРИЈЕДОР 
 

I– ОСНИВАЊЕ, УРЕЂЕЊЕ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 
Члан 1. 

Овом одлуком оснива се Градска управа 
Града Приједор ( у даљем тексту: „Градска 
управа“). 
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Члан 2. 
Градска управа оснива се и  уређује  тако 
да се обезбиједи: 

1) обједињавање истих или сличних, односно 
међусобно повезаних послова у 
одговарајуће основне, посебне и 
самосталне унутрашње  организационе 
јединице, 

2) законито и благовремено одлучивање о 
правима и обавезама и на закону 
заснованим правним интересима физичких 
и правних лица, 

3) стручно, рационално и одговорно 
обављање послова и остваривање задатих 
циљева рада запослених и именованих 
лица, 

4) ефикасно руковођење организационим 
јединицама и стални надзор над 
обављањем послова и 

5) јавност рада органа јединице локалне 
самоуправе. 

 
Члан 3. 

Послови из дјелокруга рада Градске  
управе су: 

1) извршавање и спровођење прописа 
Скупштине Града и Градоначелника, 

2) припремање нацрта одлука и других 
аката које доноси Скупштина Града и     
Градоначелник, 

3) извршавање и спровођење закона и 
других прописа и обезбјеђење вршења 
послова чије је извршење повјерено 
Граду,                 

4) вршење стручних и других послова 
повјерених од стране  Скупштине Града и  
Градоначелника. 
 
                                                            

II-  ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 4. 
Организационе јединице у Градској управи  

оснивају се као основне организационе 
јединице, посебне организационе јединице и 
самосталне унутрашње организационе јединице. 

(1) Основне  организационе јединице су 
одјељења, којим руковод начелник 
одјељења.  

(2) У оквиру основних организационих 
јединица формирају се  одсјеци као 

унутрашње организационе  јединице, 
којим руководи шеф одсјека.  

(3)  У Градској управи се, због специфичних 
послова,  формирају   и одсјеци као 
самосталне  унутрашње организационе 
јединице, којима руководи шеф одсјека; 

(4) Кабинет Градоначелника формира се као  
посебна организациона јединица за 
вршење савјетодавних, протоколарних и 
административно техничких послова и 
- Стручна служба Градоначелника оснива  
се као посебна организациона јединица 
која за потребе органа Града Приједор 
обавља кадровске и организационе  
послове, послове  јавних набавки, 
имовинско-правне  послове и послове 
заступања Града у поступцима  
одређеним законом, нормативно правне 
послове и послове  другостепеног 
поступка. 
 

А-  ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 

Члан 5. 
Основне организационе јединице у Градској 
управи су одјељења, и то: 

 
1. Одјељење за општу управу са унутрашњим 
организационим јединицама: 

- Одсјек за управно-правне послове, 
писарницу Градске управе и правну 
помоћ грађанима и 

- Одсјек за  пријемну канцеларију и област 
грађанских стања;   
   

2.  Одјељење за финансије са унутрашњим 
организационим јединицама: 

- Одсјек за трезор и  
- Одсјек за буџет ; 

 
3. Одјељење за привреду и пољопривреду са 
унутрашњим организационим јединицама:                    

- Одсјек за привреду и 
- Одсјек за пољопривреду ; 

 
4.  Одјељење за друштвене дјелатности  са 
унутрашњим организационим јединицама: 

- Одсјек за  образовање, здравство, 
социјалну заштиту и невладине 
организације и      

- Одсјек за спорт, културу, омладину  и 
породицу ; 
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5. Одјељење за просторно уређење са 
унутрашњим организационим јединицама:  

- Одсјек за планирање, урбанизам и 
документацију и 

- Одсјек за грађење и употребу објеката; 
 

6. Одјељење за саобраћај, комуналне послове и 
заштиту животне средине  и имовинско- 
стамбене послове  са унутрашњим 
организационим јединицама:  

- Одсјек за саобраћај , 
- Одсјек за комуналне послове и заштиту 

животне средине и 
- Одсјек за  имовинско-стамбене послове и   

 
7. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту са 
унутрашњим организационим јединицама:     

- Одсјек за управно-правне послове и 
- Одсјек за социјална питања корисника и 

војне евиденције. 
 

Члан 6. 
 

Б- ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
               

1. Кабинет Градоначелника 
2. Стручна Служба Градоначелника  са 

унутрашњим организационим јединицама: 
- Одсјек за људске ресуресе, нормативно-

правне послове и другостепени поступак, 
- Одсјек за имовинске  послове и 

евиденцију некретнина и 
- Одсјек за  јавне набавке. 

 
Члан 7. 

 
В- САМОСТАЛНЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ 
 
1.  Самосталне унутрашње организационе 
јединице, које су директно подређене 
Градоначелнику су: 
      
1. Одсјек за интерну ревизију,                                                  
2. Одсјек за инспекцијске   послове,                      
3. Одсјек  комуналне полиције, 
4. Одсјек за цивилну заштиту; 
5. Одсјек за  стратешко планирање, управљање 

пројектима и развојем  и   

6.Територијална ватрогасна јединица.      

2. Самосталне унутрашње организационе 
јединице, које су подређене  Градоначелнику 
путем Стручне службе Градоначелника су: 
 

1. Одсјек за стручне и административне 

послове Скупштине Града, 

2. Одсјек за информационо-

комуникационе технологије 

3. Одсјек за заједничке послове и 

4. Одсјек за мјесне заједнице.  

 
III- РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА     

Члан 8. 
 

(1) Градском управом руководи Градоначелник; 
(2) Градоначелник има замјеника 

Градоначелника, који извршава дужности 
које му повјери Градоначелник, те замјењује 
Градоначелника и дјелује у његово име када 
је  Градоначелник одсутан или спријечен у 
извршавању својих дужности у складу са    
Законом и Статутом; 

(3) Кабинетом Градоначелника руководи шеф 
Кабинета, који је за свој рад одговоран 
Градоначелнику; 

(4) Радом  Стручне службе Градоначелника   
руководи шеф  Стручне  службе, који је за 
свој рад одговоран Градоначелнику; 

(5) Радом одјељења руководи начелник 
одјељења, који је за свој рад одговоран 
Градоначелнику;  

(6) Радом одсјека који је у саставу одјељења 
или Стручне службе руководи шеф одсјека, 
који је за свој рад одговоран начелнику 
одјељења,односно шефу Стручне службе;  

(7) Радом одсјека, као самосталне  унутрашње 
организационе јединиц (Одсјек  
за интерну Ревизију, Одсјек за инспекцијске 
послове, Одсјек комуналне полиције, Одсјек 
цивилне заштите и Одсјека за  стратешко 
планирање, управљање пројектима и 
развојем), руководи шеф одсјека,  који је за 
свој рад  директно одговоран 
Градоначелнику; 

(8) Радом одсјека  као самосталне унутрашње  
организационе  јединице, која  је подређена  
Градоначелнику путем Стручне службе 
Градоначелника (Одсјек за стручне и 
административне послове Скупштине Града, 
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Одсјек за информационо комуникационе 
технологије,Одсјек за заједничке послове и 
Одсјек за мјесне заједнице) руководи шеф 
одсјека, који за свој рад одговара 
Градоначелну посредно, путем Стручне 
службе Градоначелника. 

(9) Радом Територијалне  ватрогасне јединице 
руководи старјешина ТВЈ, који је                   за 
свој рад одговоран Градоначелнику.  

 
IV- ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 9. 
 За обављање одређених послова Градске 
управе у насељеним мјестима на територији 
Града образују се мјесне канцеларије.  
 

    Члан 10.  
 Запослени у Градској управи обављају 
стручне и друге послове за потребе Скупштине 
Града и Градоначелника и послове републичке 
управе који су законом повјерени Граду. 
 

Члан 11. 
 Запослени у Градској управи дужни су да 
послове обављају савјесно и одговорно, у складу 
са законом, другим прописима и правилима 

струке, а при обављању истих не могу 
испољавати приврженост политичким странкама. 
 

Члан 12. 
 У поступку пред Градском  управом 
обезбјеђује се службена употреба језика и писма, 
у складу са законом и Статутом Града. 
 

Члан 13. 
 Средства за финансирање Градске управе 
обезбјеђују се у буџету Града. 
 
 

Члан 14. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у "Службеном 
гласнику Града Приједор". 
 Даном ступања на снагу ове одлуке 
престаје да важи Одлука о оснивању Градске 
управе Града Приједор ( „Службени гласник 
Града Приједор“, број:15/13). 
 
 
Број: 02-014-1 /17 ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Приједор Миленко Ђаковић, с.р. 
Датум: 
03.03.2017.године 
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-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина града Приједора, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине 
града и градоначелника. На основу члана 176. Пословника Скупштине града Приједора – пречишћен 
текст ("Службени гласник града Приједора",број: 2/13). 
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине града ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани 
правник,канцеларија број 65.  
Скупштина града Приједора телефон број: 052/245-125.  Web adresa:www.prijedorgrad                  
 
 

 
 

 
 
 
 
 


