






                                                                                                                               P R I J E D L O G     

 

          На основу члана 39. став 13.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“ број 97/16,36/19 и 61/21 ) и члана 73 .став 4. Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 

кориснике буџета („Службени гласник Републике Српске“ број 115/17)  Скупштина града 

Приједора на ____ сједници одржаној _______2023. године дониоси 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

 

О ОТПИСУ ЗАСТАРЈЕЛИХ ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА ПРИЈЕДОРА ПО                                                 

ГОДИШЊЕМ  ОБРАЧУНУ ЗА 2022.ГОДИНУ 

 

 

 

1. Отписују се ненаплатива потраживања из књиговодствене евиденције Града Приједора 

у укупном износу од....................................................................................1.212.740,29 КМ. 

 

2. Отписују се ненаплативе обавезе из књиговодствене евиденције Града Приједора у  

укупном износу од..........................................................................................357.614,87 КМ. 

 

3. Потраживања из тачке 1. ове Одлуке односе се на: 

 

3.1. Једнократну ренту – истекла важности урбанистичке сагласности, те  нема основа 

за потраживања у укупном износу од........................................................90.122,60 КМ. 

 

3.2. Инвеститори који имају грађевинску дозволу, по урбанистичкој сагласности (са 

којом се терете за дуг) а немају употребну дозволу по основу  

градског грађевинског земљишта у  износу од ......................................33.580,36 КМ и 

једнократне ренте у износу од ..................................................................164.341,75 КМ 

 

3.3.Застарјела потраживања по основу градског грађевинског земљишта 

(компензација) у износу од......................................................................92.477,06 КМ и 

застарјела потраживања по основу једнократне ренте (компензација)  

      у износу од ...............................................................................................265.137,81 КМ. 

 

3.4.Остала потраживања (општа застара - члан 371. Закона о облигационим односима)       

по основиу градског грађевинског земљишта у износу од ...................77.632,60 КМ и  

једнократне ренте у износу од ...............................................................  371.770,93 КМ. 

 

3.5.Застарјела потраживања за сервис ватрогасних апарата - члан 374. Закона о 

облигационим односима која се односе на Територијално-ватрогасно-спасилачка 

јединица  у износу од................................................................................. 29.488,78 КМ. 

 

 

3.6. Застарјела потраживања за закуп пословних простора у износу од......87.496,95 КМ. 

 

 

 

 



4. Застарјеле обавезе за купопродају некретнина по основу градског грађевинског 

земљишта (компензација) у износу од........................................................92.477,06 КМ и  

застарјелие обавезе за купопродају некретнина по основу једнократне 

ренте(компензација)   у износу од............................................................... 265.137,81 КМ. 

 

5. Потраживања по кварталном записнику о обрачуну и поравнању више или погрешно 

уплаћених јавних прихода у износу од .....................................................................691,45 КМ. 

 

6. Задужује се Одјељење за финансије да искњижи потраживања и обавезе из 

књиговодствене евиденције Града Приједора. 

 

7. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједор“. 

 

 

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

ИГОР КЊЕГИЊИЋ  



 
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) члана 39. став 2. тачка 33. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. 
Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18 и 2/20) 
Скупштина Града Приједора је на ___. сједници одржаној дана ____. године донијела 
  

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
о именовању директора ЈЗУ Дом Здравља Приједор 

 
1. Милош Марјановић, дипл. економиста из Приједора именује се за директора  ЈЗУ Дом Здравља 
Приједор на период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику града Приједора". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина града Приједора је дана 2.12.2022. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана  8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени 
гласник РС",бр. 41/03) , члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 2/18 и 2/20) донијела Одлуку број: 01-022-172/22 о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање директора  Јавних установа, чији је оснивач Град Приједор.  
 Наведени конкурс је објављен дана 15.1.2023. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 4/23 од дана 17.1.2023, а на исти  се  пријавио  један 
кандидат  Милош Марјановић, која испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за спровођење поступка за избор и именовање чланова 
управних одбора и директора Јавних установа чији је оснивач град Приједор је у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидатом Милошем Марјановићем који испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила 
ранг  листу кандидата  за попуну упражњене позиције  директора ЈЗУ Дом Здравља Приједор. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директора ЈЗУ Дом Здравља Приједор именује Милоша Марјановића, дипл. економиста, 
те утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 
 

Број: 01-111-/23  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ___.2023. године  Игор Кнегињић 

 



 
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) члана 39. став 2. тачка 33. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. 
Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18 и 2/20) 
Скупштина Града Приједора је на ___. сједници одржаној дана ____. године донијела 
  

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
о именовању директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор 

 
1. Татјана Брдар, дипл. правник из Приједора именује се за директора  ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 
Приједор на период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику града Приједора". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина града Приједора је дана 2.12.2022. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана  8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени 
гласник РС",бр. 41/03) , члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 2/18 и 2/20) донијела Одлуку број: 01-022-172/22 о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање директора  Јавних установа, чији је оснивач Град Приједор.  
 Наведени конкурс је објављен дана 15.1.2023. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 4/23 од дана 17.1.2023, а на исти  се  пријавила  једна 
кандидаткиња  Милош Марјановић, која испуњава опште и посебне услове конкурса. 
 По истеку рока за пријаву, Комисија за спровођење поступка за избор и именовање чланова 
управних одбора и директора Јавних установа чији је оснивач град Приједор је у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткиња Татјана Брдар која испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг  листу 
кандидата  за попуну упражњене позиције  директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Приједор. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директора ЈЗУ Дом Здравља Приједор именује Татјану Брдар, дипл. правник, те утврдила 
приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 

Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 

Број: 01-111-/23  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ___.2023. године  Игор Кнегињић 

 



 
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу  члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 18. Закона о систему јавних 
служби („Службени гласник Републике Српске”, број: 68/07,109/12 и 44/16) члана 39. став 2. тачка 33. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и 
члана 39. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 12/17), те члана 143. 
Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник Града Приједора”, број: 2/18 и 2/20) 
Скупштина Града Приједора је на ___. сједници одржаној дана ____. године донијела 
  

Р Ј Е Ш Е Њ  Е 
о именовању директора ЈУ „Центар за приказивање филмова Приједор“ 

 
1. Сафира Карахоџић, дипл. економиста из Приједора именује се за директора  ЈУ „Центар за 

приказивање филмова Приједор“ на период од 4 (четири) године. 
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику града Приједора". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 Скупштина града Приједора је дана 2.12.2022. године на основу члана 39. став (2)  тачка 33) 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 
члана  8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске  ("Службени 
гласник РС",бр. 41/03) , члана 18. Закона о систему јавних служби ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 68/07 и 109/12 и 44/16) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17) ), те члана 137. Пословника Скупштине Града Приједора („Службени гласник 
Града Приједора”, број: 2/18 и 2/20) донијела Одлуку број: 01-022-172/22 о расписивању Јавног 
конкурса за избор и именовање директора  Јавних установа, чији је оснивач Град Приједор.  
 Наведени конкурс је објављен дана 15.1.2023. године у дневном листу „Глас Српске“  и у 
„Службеном гласнику Републике Српске“, број: 4/23 од дана 17.1.2023, а на исти  се  пријавила  једна 
кандидаткиња  Сафира Карахоџић , која испуњава опште и посебне услове конкурса. 
По истеку рока за пријаву, Комисија за спровођење поступка за избор и именовање чланова 
управних одбора и директора Јавних установа чији је оснивач град Приједор је у складу са Законом о 
министарским, владиним и другим именовањима РС обавила све потребне радње  које се односе на 
провођење поступка избора и именовања директора по наведеном конкурсу, те након интервјуа са 
кандидаткиња Сафира Карахоџић која испуњава опште и посебне услове конкурса, утврдила ранг  
листу кандидата  за попуну упражњене позиције  директора ЈУ „Центар за приказивање филмова 
Приједор“. 
 Комисија за избор и именовањa је на основу утврђене ранг листе предложила Скупштини 
града да за директора ЈУ „Центар за приказивање филмова Приједор“ именује Сафиру Карахоџић, 
дипл. економиста, те утврдила приједлог рјешења. 
 
 На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 
Поука о правном лијеку: 
Ово рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, али се може 
покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 дана од дана пријема 
овог Рјешења. 
 

Број: 01-111-/23  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ___.2023. године  Игор Кнегињић 



 



 
ПРИЈЕДЛОГ 

             На основу члана 155.став (1) Закона  о службеницима и намјештеницима у органима 
јединице локалне самоуправе  („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16), члана 39.  
Статута града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 12/17) и  члана 143. 
Пословника Скупштине града Приједора („Службени гласник града Приједора“, број: 2/18 и 
2/20), Скупштина града Приједора је на ___. сједници одржаној дана ____. године   донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе 

града Приједора  
 

1. У Одбор за жалбе града Приједора, на период од 4 (четири) године именују се:  
 

1)  Огњен Хрњак  - предсједник 
2) Бојана Деркућа Бевандић - члан 
3) Никола Иветић - члан 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања  у „Службеном гласнику града Приједора“. 
 

Образложење 
Скупштина града Приједора расписала је Јавни конкурс за избор и именовање 

предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора, број: 01-022-175/22 који је 
објављен у дневном листу ''Глас Српске“ од дана 15.1.2023. године и  ''Службеном гласнику 
Републике Српске'', број: 4/23 од 17.1.2023. године, а на исти су се пријавило 6 кандидата који 
испуњавају услове прописане јавним конкурсом. По истеку рока за пријаву, Комисија за избор 
и именовање предсједника и чланова  Одбора за жалбе града Приједора,  именована 
Рјешењем Скупштине града Приједора, број: 01-111-230/22 од дана 2.12.2022. године је у 
складу са својим надлежностима регулисаним чланом 155. Закона о службеницима и 
намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16) обавила све потребне радње  које се односе на провођење поступка 
избора  предсједника и чланова Одбора за жалбе града Приједора по наведеном Јавном 
конкурсу. Након контроле испуњености услова и обављеног улазног интервјуа са 6 
пријављеник кандидата који испуњавају услове прописане јавним конкурсом, Комисија је  
утврдила Ранг  листу кандидата  за избор и именовање предсједника и чланова Одбора за 
жалбе града Приједора. На основу утврђене Ранг  листе, предложила је Скупштини града  да 
именује Одбор за жалбе града Приједора у горе наведеном саставу. Комисија за избор и 
именовања је на сједници одржаној дана 20.2.2023. године утврдила приједлог Рјешења о 
именовању предсједника и чланова Одбора за жалбе и предлoжила Скупштини града да исто 
донесе. 

На основу горе изложеног ријешено је као у диспозитиву. 
 

Поука о правном лијеку: 

Ово Рјешење је коначно у управном поступку и против њега се не може изјавити  жалба, 
али се може покренути управни спор подношењем тужбе  код надлежног суда  у року од 30 
дана од дана пријема овог Рјешења. 

Број: 01-111-/23  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ___.2023. године  Игор Кнегињић 
 



 
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 12. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), члана 16. Закона о 
систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12,44/16), члана 
39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 
61/21) и члана 39. став 25. Статута Града Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број: 
12/17), а на приједлог Градоначелника  Скупштина Града Приједора на __ сједници одржаној 
дана ____. године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е  

о именовању члана Управног одбора  
ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор 

 
1. У  Управни  одбор ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор, 
 именује се: 

1. Жељко Грубљешић 
 

 
2.  Чланови Управног одбора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ Приједор именују се на период 
од четири (4) године.  
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града Приједора“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
На Јавни конкурс за избор и именовање Управног одбора ЈУ Галерија „Сретен Стојановић“ 
Приједор пријавио се 1 (један)  кандидат који испуњава услове Јавног конкурса. Након  истека 
рока за пријаву кандидата, Комисија за спровођење поступка за избор и именовање чланова 
управних одбора и директора јавних установа чији је оснивач Град Приједор је у складу са 
законом обавила  потребне радње и доставила ранг листу кандидата Градоначелнику који је 
предложио Скупштини Града Приједора да именује горе наведеног прворангираног кандидата. 
На основу горе изложеног Скупштина Града је одлучила као у диспозитиву овог Рјешења. 

 
Поука о правном лијеку:  
Ово Рјешење је коначно у управном поступку, те против њега није дозвољена жалба, али се може 
покренути управни спор код надлежног суда у року од 30 дана од дана пријема Рјешења. 
 
 

Број: 01-111-/23  ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,  СКУПШТИНЕ ГРАДА 
Датум: ___.2023. године  Игор Кнегињић 

 



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

 

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/03, 41/03 и 104/06), члана 39. 

став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 

12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2023. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације Града Приједор 

 

1. Лејла Муслимовић, магистар економије у туризму и хотелијерству из Приједора, 

разрјешава се дужности вршиоца дужности директора Туристичке организације 

Града Приједор. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Рјешењем Скупштине Града Приједор, број: 01-111-210/22 од 2.11.2022. године, 

Лејла Муслимовић именована је за вршиоца дужности директора Туристичке 

организације Града Приједор, на период потребан за окончање конкурсне процедуре за 

избор и именовање директора. 

 Како је чланом 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 25/03, 

41/03 и 104/06) прописано да су краћа именовања именовања на највише два мјесеца, а 

имајући у виду да je наведени период истекао, одлучено је као у диспозитиву, а на 

приједлог Комисије за избор и именовање. 

 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /23                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2023. године  



РЕПУБЛИКА СРПСКА                               ПРИЈЕДЛОГ 

ГРАД ПРИЈЕДОР 

СКУПШТИНА ГРАДА 

 

  

На основу члана 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник 

Републике Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16), члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), 

члана 39. став 2. тачка 35. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, 

број: 12/17) и члана 143. Пословника Скупштине Града Приједор („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 2/18), Скупштина Града Приједор је на __. сједници, одржаној 

__.__2023. године, донијела  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора Туристичке организације Града Приједор 

 

1. Дијана Араманда, дипломирани економиста из Приједора, именује се за вршиоца 

дужности директора Туристичке организације Града Приједор. 

 

2. Послове из тачке 1. овог рјешења именована ће обављати до избора директора, а 

најдуже у периоду до 60 дана. 

 

3. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор“.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 18. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике 

Српске” број: 68/07, 109/12 и 44/16) прописано је да директора установе именује и 

разрјешава оснивач, на период од четири године и уз претходно спроведен поступак 

јавне конкуренције. 

Имајући у виду да је радно мјесто директора Туристичке организације Града 

Приједор упражњено, те потребу обављања послова истог радног мјеста и прије 

именовања директора на основу спроведеног поступка јавне конкуренције, одлучено је 

као у диспозитиву. 

Поука о правном лијеку: 

 Против овог рјешења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Окружном суду у Приједору, у року од 30 дана од дана пријема овог 

рјешења. 

 

 

Број: 01-111-       /23                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                         СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.__.2023. године  



ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник Града 

Приједор“, број: 12/17), Скупштина Града Приједор, на ___. сједници одржаној дана _____. 

године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о праву на накнаду члановима управних одбора у јавним установама 
чији је оснивач Град Приједор 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се право на мјесечну накнаду члановима управних одбора у 
јавним установама чији је оснивач Град Приједор. 
 

Члан 2. 

Чланови управних одбора у јавним установама чији је оснивач Град Приједор остварују 

право на накнаду коју одреди управни одбор у јавној установи, уз претходну сагласност 

оснивача, а у складу са финансијским могућностима јавне установе. 

Сагласност у име оснивача даје Градоначелник Града Приједор. 

Накнада из става 1. овог члана не може прећи износ од 30 % просјечне нето плате 
исплаћене у јавној установи за предходну годину. 
 

 Без обзира на предходни став накнада не може прећи износ од 300 КМ на мјесечном 

нивоу. 

 

Накнада из става 1. овог члана се не може исплатити прије него што се изврши исплата 
плата запосленима у јавној установи. 

 

Члан 3. 

Одлука о накнадама из члана 2. се доноси на почетку сваке године за текућу годину, 
најкасније до краја фебруара. 

 

Члан 4. 

Град Приједор неће издвајати посебна средства за накнаде члановима управних одбора, 

те као оснивач не преузима на себе никакве обавезе везане за исплату накнаде. 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о накнади члановима управних 

одбора у јавним установама и надзорних одбора у јавним предузећима од интереса за општину 

Приједор, број: 01-022-62/09 од 25.6.2009. године. 

Члан 6. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор“. 
 

 

Број: 01-022-/23 ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: ____.2023. године Игор Кнегињић 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Правни основ за доношење ове одлуке је Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), као и Статут града Приједора („Службени гласник 

Града Приједор“, број: 12/17). 

Разлог за доношење ове одлуке је усаглашавање са Законом о граду Приједор („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 70/12), као и измјена регулативе за надзорне одборе везане за 

органе у јавним установама и предузећима у погледу надзорних одбора, те његова 

превазиђеност, односно недостаци који су уочени приликом примјене Одлуке која се ставља ван 

снаге. Било је потребно прецизније дефинисати одређене одредбе што је и покушано 

приједлогом нове Одлуке. 



 

 

 
ПРИЈЕДЛОГ 

 
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 154. став 3. Закона о службеницима и намјештеницима  у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16) и 

члана 39. Статута Града Приједор („Службени гласник Града Приједор“, број: 12/17), Скупштина 

Града Приједор је на __. сједници, одржаној __.__2023. године, донијела  

 
 

О Д Л У К У 
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ГРАДА ПРИЈЕДОР 
 
 

I 
 Предсједник и чланови Одбора за жалбе Града Приједор имају право на мјесечну накнаду 
за рад, у висини утврђеној овом одлуком.  

 
II 

 Предсједнику и члановима Одбора за жалбе Града Приједор припада мјесечна нето 
накнада за рад у висини од 250,00 КМ. 
  

III 
 Накнада из тачке II ове одлуке, са обрачунатим припадајућим порезима и доприносима, 
исплаћује се на терет буџета Града Приједор. 
 

IV 
 Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о висини накнаде за рад 
предсједника и чланова одбора за жалбе Града Приједора („Службени гласник Града Приједор, 
број: 5/14). 

 
V 

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

 
 

Број: 01-111-       /23                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 

Приједор,                                                                                           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Датум: __.___.2023. године  

 

 

 



 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење ове одлуке су Закон о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и Статут Града Приједор („Службени гласник Града 
Приједор“, број: 12/17). 

  
Разлог за доношење ове одлуке је значајно повећан број другостепених поступака које води Одбор 
за жалбе Града Приједор, као и вишеструко повећање плата и накнада након доношења Одлуке о 
висини накнаде за рад предсједника и чланова одбора за жалбе Града Приједора („Службени 
гласник Града Приједор, број: 5/14). 
 

  
 



На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града Приједора је на ......... сједници одржаној дана ............. 
2023.године , донијела  

П Р И Ј Е Д Л О Г 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Измјене дијела Урбанистичког пројекта за дио насеља Урије Центар - „УП 

Тешинић“ 
 
 
 
Члан 1. 

 
Приступа се изради измјене дијела Урбанистичког пројекта за дио насеља Урије Центар - „УП 

Тешинић“ (у даљем тексту: План).  
 

 Планом ће бити обухваћен простор дијела насеља Урије, омеђен улицама Козарска, Славка 
Родића, новопланирана саобраћајница и улица Ђуре Салаја, у укупној површини од око 2,13 ха, а који 
је приказан на карти у прилогу ове Одлуке. 

 
Обухват из претходног става није дефинитиван и може претрпјети мање корекције, а коначне 

границе биће одређене током израде Плана и након што носилац припреме и носилац израде Плана 
изврше усаглашавање начина израде документа у дигиталном облику са Министарством за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у складу са чл. 179. став (3) Правилника о начину израде, 
садражају и фомирању докумената просторног уређења („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 69/13). 
 
 

Члан 2. 
 

Плански период у смислу члана 40. став (3) тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година. 
            
 

Члан 3. 
 

За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:  
 
- План ће се израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилника о начину 
израде, садржају и формирању документа просторног уређења („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 
69/13), Правилника о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр.115/13, 52/20), те другим прописима из посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора (саобраћај, снабдјевање водом и енергијом, телекомуникације, 
заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, вода и тла, природних 
вриједности, културних добара и других елемената животне средине, успостављање јединственог 
информационог система и др.) и карактером подручја које се обрађује. 

- Приликом израде Плана потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним 
циљевима просторног развоја.  

- Носилац израде Плана обавезан је да обезбједи усаглашеност Плана у току његове израде 
са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим 
планским документом најближег претходног нивоа – Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. 
година, Регулациним планом зоне уз магистрални пут М-15 Приједор - Козарска Дубица и дијела 



насеља Урије и преосталим дијелом Урбанистичког пројекта за дио насеља Урије Центар - „УП 
Тешинић“ који није обухваћен измјеном као и програмским елементима који му буду достављени 
од стране заинтересованих лица и носиоца припреме.  

-Код израде планског рјешења извршити усаглашавања са новонасталим потребама 
подручја обухваћеног измјеном уз усаглашавање са важећим планским рјешењем за контакт 
подручјe, уз сагледавање динамике потреба и промјена у простору и уз рјешавање сукоба интереса 
у простору – усаглашавањем функционалних, естетских, комуналних, енергетских, економских, 
критеријума заштите животне средине и других критеријума у планирању.  

- Коначне смјернице биће одређене и након прикупљања приједлога за планска рјешења 
путем јавног оглашавања и прибављања мишљења на исте. 
 
 

Члан 4.  
 

План ће се израдити у року од 12 мјесеци од доставе потребних података из чл. 24. Закона о 
уређењу простора и грађењу носиоцу израде, избора носиоца израде Плана и закључења уговора о 
изради Плана.  

   
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Градоначелник након одржавања јавне 

расправе на нацрт Плана која се мора одржати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида  из 
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19).  

 
 

Члан 5. 
 

Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније одредбама Правилника о 
начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења од члана 144. до члана 154. 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13). 

 
 

Члан 6. 
 

Носилац припреме Плана ће након спроведене порцедуре из чл.46. Закона утврдити нацрт 
Плана и мјесто, вријеме и начин излагања Плана на јавни увид.  

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца припреме 

и носиоца израде Плана и просторијама мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату Плана.   
 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена 

огласом објављеним у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва 
обавијест објављује осам (8) дана прије почетка јавног увида, а друга петнаест (15) дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој став који 
у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су доставила своје приједлоге, 
примједбе и мишљења. 

 
Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) 
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на 
усвајање.  



Члан 7. 
 

Средства за израду Плана и трошкове у поступку његовог доношења обезбједиће 
заинтересовани инвеститор, предузеће „ГМ ГРАДЊА“ д.о.о. Бања Лука. 

  
Члан 8. 

 
Носилац припреме Плана је Градска управа - Одјељење за просторно уређење. 
 
Носилац израде Плана биће одређен на приједлог заинтересованог инвеститора који је 

обавезан да носиоцу припреме из става 1. достави доказ о избору носиоца израде Плана. 
 
 

Члан 9. 
 

Носилац припреме Плана дужан је да у току израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова, а носилац израде Плана - стручна организација која ће израђивати План, дужна је да сарађује 
са надлежним органима и организацијама за послове планирања и програмирања развоја, те 
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и енергетска инфраструктура а да 
обавезно прибави мишљења на приједлоге планских рјешења од: 

 
- Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-

стамбене послове 
- Одсјека за мјесне заједнице 
- „Водовод“ а.д. Приједор, 
- ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – ТЈ Приједор 
- „Комуналне услуге“ а.д. Приједор   
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- „Топлана“ а.д. Приједор  
- Органи и правна лица у чијем дјелокругу су: противпожарна заштита, заштита животне 

околине, сеизмолошка  и заштита културно-историјског и природног наслијеђа    
 

Органи, организације и предузећа из става 1. овог члана дужни су сарађивати са носиоцем 
израде Плана, давати му приједлоге, мишљења, примједбе и податке везане за рад на изради Плана. 

 
 

Члан 10. 
 

Носиоц израде ће доставити Носиоцу припреме елаборат Плана у дигиталном облику, а 
заинтерсовани инвестирор и у аналогном облику. 
 

План се обрађује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилником о начину израде, садржају и формирању 
документа просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13) и Правилником о 
садржају, носиоцима просторно-информационог система и методологији прикупљања и обраде 
података  („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у складу са 

писменим примједбама Носиоца припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од његовог достављања. 
 
 

              Члан 11. 
 
Све стручне, административне и друге послове у вези са припремом и доношењем Плана, 

обавиће Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Приједора. 



 
Члан 12. 

 
На приједлог Носиоца припреме Плана Скупштина Града Приједора ће именовати савјет Плана, 

ради укупног праћења његове израде, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса, 
зависно од потребе и обима документа.  

 
У току поступка припреме и израде Плана, савјет Плана прати израду Плана и заузима стручне 

ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за које се План доноси, 
заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења,  
усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу за његову 
израду и усаглашености Плана са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим 
прописима заснованим на Закону.   
 

                Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 

 
 

 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                ГРАДА  
 
Датум: _____________                                                                                             Игор Кнегињић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е   О д л у к е  

 
A. Правни основ   

 
Правни основ за доношење одлуке о приступању изради, односно измјени дијела спроведбеног 

документа просторног уређења садржан је у члану 40. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а исту доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

Средства за припрему, израду и спровођење докумената просторног уређења нивоа урбанистички 
пројекат обезбјеђују се из буџета јединица локалних самоуправа. Изузетно, инвеститор који је посебно 
заинтересован за израду спроведбеног документа просторног уређења за одређено подручје, може 
својим средствима финансирати израду документа просторног уређења, као што је то у овом случају.  

Урбанистички пројекти се доносе на основу регулационих планова или докумената вишег реда и 
ширег подручја за подручја гдје се појавила потреба за изградњом групе објеката, односно 
архитектонско - урбанистичким комплексом. Урбанистички пројекат дефинише идејна урбанистичка и 
архитектонска рјешења планираног објекта, односно архитектоснко - урбанистичког комплекса, са 
детаљним условима за пројектовање и грађење нових објеката, као и реконструкција постојећих 
објеката. Урбанистички пројекат мора да садржи елементе прописане чланом 36. став 3. Закона о 
уређењу простора и грађења.  

Спроведбени докумени су техничко - регулативни документи просторног уређења на основу којих 
се дефинишу услови за пројектовање и изградњу објеката и на основу њих се простор непосредно 
приводи планираној намјени. 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), спроведбени документ просторног уређења доноси на плански период 
од 10 година, важи до његове измјене или доношења новог, уколико није у супротности са документом 
просторног уређења вишег реда. Према томе, важећи Урбанистички пројекат и Регулациони план за 
предметно и околно подручје, који је усклађен са Урбанистичким планом Приједора 2012-2032, је и 
даље у примјени на основу планског рјешења и програмских смјерница на основу којих је утврђен.  

Како се у међувремену појавила потреба да се за дио обухвата важећег Урбанистичког пројекта 
изради измјена планског рјешења у дијелу насеља омеђеног улицама Козарска, Славка Родића, 
новопланираном саобраћајницом и улицом Ђуре Салаја, на основу новонасталих потребе и измјене 
власничке структуре (захтјев власника земљишта), постоји потреба за измјеном концепције уређења и 
изградње истог,  неопходна је израда измјене дијела важећег спроведбеног документа за обухват у 
површини од око 2,13 ха, уз усклађење са планским рјешењем за предметно подручје из 
Урбанистичког плана Приједора 2012-2032. година и новонасталим потребама. У том смислу, планско 
рјешење на преосталом дијелу обухвата, ван предметног, предложеног подручја (обухвата) и даље 
остаје на снази.        
 

Б.  Разлози за доношење 

 
За предметно подручје у примјени је Урбанистички пројекат за дио насеља Урије Центар - „УП 

Тешинић“ („Сл. гласник Општине Приједор“, бр. 4/06) и Регулацини план зоне уз магистрални пут М-
15 Приједор - Козарска Дубица и дијела насеља Урије („Сл. гласник Града Приједора“, бр. 6/15). 

 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. година (Сл. гласник Града Приједора бр. 7/14), 

подручје обухвата предметног Плана, плански је одређено као стамбено - пословна зона (густине до 
250 ст/ха), зона шумског земљишта и зона индивидуалног становања (густине до 30 ст/ха). 
 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), за подручја која се граде као цјелина или су већ у значајној мјери изграђени, за 
подручја гдје се појавила потреба за формирањем групе објеката, односно архитектонско - 
урбанистичког комплекса, потребно је израдити спроведбени документ просторног уређења којим се 
дефинишу детаљни услови за пројектовање и изградњу нових објеката одређене намјене или 



реконструкцију постојећих, укључујући и просторни оквир за планиране објекте, зоне и цјелине са 
планираним намјенама. У овом случају ради се измјени дијела важећег спроведбеног документа 
нивоа урбанистички пројекат којим се врши измјена дијела планског рјешења за подручје у границама 
описаним у Приједлогу Одлуке о приступању изради, а приказаним на графичком прилогу који је 
саставни дио исте. 

 
На подручју обухвата Урбанистичког пројекта за дио насеља Урије центар - „УП Тешинић“, већи дио 

простора није приведен коначној намјени. Важећим рјешењем спроведбено планским документом 
објекти су планирани и постављени на начин да није адекватно сагледана власничка струкура 
земљишта која у реалним оквирима представља значајан фактор у детерминисању планских рјешења 
с обзиром да власничка структура утиче на реализацију Плана. На основу наведеног,  постоји потреба 
за преиспитивањем истог у једном дијелу и изналажењем новог функционалнијег рјешења, 
прилагођеног новонасталим потребама.   
 

В. Циљеви и ефекти израде Плана 

 
Израдом Плана очекује се стварање планских претпоставки за изградњу стамбено-пословних 

и пословних објеката у смислу њихове нове организације, позиције, габарита и спратности, јавних 
саобраћајних и зелених површина, рационалније коришћење грађевинског земљишта, као и подизање 
урбаног стандарда грађења и уређења простора уз обезбјеђење јавног интереса у функционисању 
простора. Ово се посебно односи на саобраћајне површине, неопходне пратеће садржаје (паркирање 
и гаражирање возила), водећи рачуна нарочито о постојећим физичким структурама које се 
задржавају и онима које су у окружењу као и стању уређености, уз уважавање законитости 
проистеклих из претодних фаза развоја. Такође, ново планско рјешење треба да ономогући 
усаглашавање јавног и приватног интереса, као и уважавање осталих принципа просторног и 
урбанистичког планирања. 
 

 
 
                   ОБРАЂИВАЧ                                                                                                                     ПРЕДЛАГАЧ 
        
Одјељење за просторно уређење 
         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                                        
                                                                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                                             
             Данијел Зрнић                                                                                                                   Слободан Јавор                         
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На основу члана 40. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 97/16 и 36/19 ) и члана 39. Статута града Приједора („Службени гласник града 
Приједора“ број: 12/17), Скупштина Града Приједора је на ......... сједници одржаној дана ............. 
2023.године, донијела  

П Р И Ј Е Д Л О Г 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Измјене дијела 

Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом – II Фаза, 
Радни назив Регулациони план „Центар-Исток“ Блок 3 

  
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – II Фаза, Радни назив Регулациони план „Центар-Исток“ Блок 3 (у даљем 
тексту: План). 
 

 Планом ће бити обухваћен простор у мањем подручју Плана на дијелу уз улицу Краља 
Александра,  у укупној површини од око 1,16 ха а који је приказан на карти у прилогу ове Одлуке. 

 
Обухват из претходног става није дефинитиван и може претрпјети мање корекције, а коначне 

границе биће одређене током израде Плана и након што носилац припреме и носилац израде Плана 
изврше усаглашавање начина израде документа у дигиталном облику са Министарством за просторно 
уређење, грађевинарство и екологију у складу са чл. 179. став (3) Правилника о начину израде, 
садражају и фомирању докумената просторног уређења („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 69/13). 
 
 

Члан 2. 
 

Плански период у смислу члана 40. став (3) тачка в) Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19) је 10 година. 
            
 

Члан 3. 
 

За израду Плана дефинишу се слиједеће смјернице:  
 
- План ће се израдити у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу 

(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилника о начину 
израде, садржају и формирању документа просторног уређења („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 
69/13), Правилника о општим правилима урбанистичке регулације и парцелације („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр.115/13, 52/20), те другим прописима из посебних области релевантних за 
планирање и уређење простора (саобраћај, снабдјевање водом и енергијом, телекомуникације, 
заштита од природних непогода и техничких инцидената, заштита ваздуха, вода и тла, природних 
вриједности, културних добара и других елемената животне средине, успостављање јединственог 
информационог система и др.) и карактером подручја које се обрађује. 

- Приликом израде Плана потребно је водити рачуна о јавном интересу и општим и посебним 
циљевима просторног развоја.  

- Носилац израде Плана обавезан је да обезбједи усаглашеност Плана у току његове израде 
са документом просторног уређења ширег подручја, односно да је у сагласности са важећим 
планским документом најближег претходног нивоа – Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. 
година и преосталим дијелом Допуна Регулационог плана централне зоне Приједора са 



споменичким комплексом – II Фаза, који није обухваћен измјеном као и програмским елементима 
који му буду достављени од стране заинтересованих лица и носиоца припреме.  

-  Код израде планског рјешења извршити усаглашавања са новонасталим потребама 
подручја обухваћеног измјеном уз усаглашавање са важећим планским рјешењем за контакт 
подручја, уз сагледавање динамике потреба и промјена у простору и уз рјешавање сукоба интереса 
у простору – усаглашавањем функционалних, естетских, комуналних, енергетских, економских, 
критеријума заштите животне средине и других критеријума у планирању.  

- Коначне смјернице биће одређене и након прикупљања приједлога за планска рјешења 
путем јавног оглашавања и прибављања мишљења на исте. 
 
 

Члан 4.  
 

План ће се израдити у року од 12 мјесеци од доставе потребних података из чл. 24. Закона о 
уређењу простора и грађењу носиоцу израде, избора носиоца израде Плана и закључења уговора о 
изради Плана.  

   
Приједлог Плана утврдиће носилац припреме Плана и Градоначелник након одржавања јавне 

расправе на нацрт Плана која се мора одржати у року од 30 дана од дана затварања јавног увида  из 
чл. 48. став (5) Закона о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 106/15, 
3/16 и 84/19).  

 
 

Члан 5. 
 

Садржај Плана начелно је одређен чланом 35. Закона о уређењу простора и грађењу („Сл. 
гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а детаљније одредбама Правилника о 
начину израде, садржају и формирању документа просторног уређења од члана 144. до члана 154. 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13). 

 
 

Члан 6. 
 

Носилац припреме Плана ће након спроведене порцедуре из чл.46. Закона утврдити нацрт 
Плана и мјесто, вријеме и начин излагања Плана на јавни увид.  

 
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању од 30 дана, у просторијама носиоца припреме 

и носиоца израде Плана и просторијама мјесне заједнице, којој припада подручје у обухвату Плана.   
 
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће бити обавјештена 

огласом објављеним у најмање два средства јавног информисања најмање два пута, с тим да се прва 
обавијест објављује осам (8) дана прије почетка јавног увида а друга петнаест (15) дана од почетка 
излагања нацрта Плана на јавни увид.   

 
Носилац израде Плана обавезан је да размотри све примједбе, приједлоге и мишљења који су 

достављени током јавног увида и да прије утврђивања приједлога Плана, о њима заузме свој став који 
у писаној форми доставља носиоцу припреме Плана и лицима која су доставила своје приједлоге, 
примједбе и мишљења. 

 
Став носиоца израде Плана о примједбама, приједлозима и мишљењима разматра се на јавној 

расправи која ће се заказати и одржати у року и саставу утврђеним у одредбама чл. 48. став (5)  и (6) 
Закона о уређењу простора и грађењу. У складу са закључцима утврђеним на јавној расправи, носилац 
припреме Плана и Градоначелник утврдиће приједлог Плана и доставити га Скупштини Града на 
усвајање.  

 



Члан 7. 
 

Средства за израду Плана и трошкове у поступку његовог доношења обезбједиће 
заинтересовани инвеститор, предузеће „Bosnamontaža“ д.о.о. Приједор. 

  
Члан 8. 

 
Носилац припреме Плана је Градска управа - Одјељење за просторно уређење. 
 
Носилац израде Плана биће одређен на приједлог заинтересованог инвеститора који је 

обавезан да носиоцу припреме из става 1. достави доказ о избору носиоца израде Плана. 
 
 

Члан 9. 
 

Носилац припреме Плана дужан је да у току израде Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање 
ставова, а носилац израде Плана - стручна организација која ће израђивати План, дужна је да сарађује 
са надлежним органима и организацијама за послове планирања и програмирања развоја, те 
предузећима у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и енергетска инфраструктура а да 
обавезно прибави мишљења на приједлоге планских рјешења од: 

 
- Одјељења за саобраћај, комуналне послове и заштиту животне средине и имовинско-

стамбене послове 
- Одсјека за мјесне заједнице 
-  „Водовод“ а.д. Приједор, 
- ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – ТЈ Приједор 
- „Комуналне услуге“ а.д. Приједор   
- „Мтел“ а.д Бањалука ИЈ Приједор 
- „Топлана“ а.д. Приједор  
- Органи и правна лица у чијем дјелокругу су: противпожарна заштита, заштита животне 

околине, сеизмолошка  и заштита културно-историјског и природног наслијеђа    
 

Органи, организације и предузећа из става 1. овог члана дужни су сарађивати са носиоцем 
израде Плана, давати му приједлоге, мишљења, примједбе и податке везане за рад на изради Плана. 

 
 

Члан 10. 
 

Носиоц израде ће доставити Носиоцу припреме елаборат Плана у дигиталном облику, а 
заинтерсовани инвеститор и у аналогном облику. 
 

План се обрађује у складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Сл. гласник Републике 
Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилником о начину израде, садржају и формирању 
документа просторног уређења („Службени гласник Републике Српске“ бр. 69/13) и Правилником о 
садржају, носиоцима просторно-информационог система и методологији прикупљања и обраде 
података  („Сл. гласник Републике Српске“ бр. 93/13). 

 
Стручна организација  је дужна да изврши допуну или исправку елабората Плана у складу са 

писменим примједбама Носиоца припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од његовог достављања. 
 
 

              Члан 11. 
 
Све стручне, административне и друге послове у вези са припремом и доношењем Плана, 

обавиће Одјељење за просторно уређење Градске управе Града Приједора. 



 
Члан 12. 

 
На приједлог Носиоца припреме Плана Скупштина Града Приједора ће именовати савјет Плана, 

ради укупног праћења његове израде, вођења јавне расправе и усаглашавања ставова и интереса, 
зависно од потребе и обима документа.  

 
У току поступка припреме и израде Плана, савјет Плана прати израду Плана и заузима стручне 

ставове према питањима општег, привредног и просторног развоја подручја за које се План доноси, 
заузима стручне ставове у погледу рационалности и квалитета предложених планских рјешења,  
усаглашености документа са документима просторног уређења који представљају основу за његову 
израду и усаглашености Плана са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу и другим 
прописима заснованим на Закону.   
 

                Члан 13. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 
Приједора. 

 
 

 
Број:  _______________                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                                                                ГРАДА  
 
Датум: _____________                                                                                             Игор Кнегињић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е   О д л у к е  

 
A. Правни основ   

 
Правни основ за доношење одлуке о приступању изради, односно измјени дијела спроведбеног 

документа просторног уређења садржан је у члану 40. Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), а исту доноси скупштина 
јединице локалне самоуправе. 

Средства за припрему, израду и спровођење докумената просторног уређења нивоа регулациони 
план обезбјеђују се из буџета јединица локалних самоуправа. Изузетно, инвеститор који је посебно 
заинтересован за израду спроведбеног документа просторног уређења за одређено подручје, може 
својим средствима финансирати израду документа просторног уређења, као што је то у овом случају.  

Регулациони план се доноси за претежно изграђена урбана подручја, као и за подручја од општег 
интереса јединице локалне самоуправе за развој привреде или изградњу објеката друштвене 
инфраструктуре на основу урбанистичког плана или документа вишег реда или ширег подручја који за 
предметно подручје садржи елементе прописане чланом 33. став 2. Закона неопходне за израду 
спроведбеног документа, при чему је нужно детаљно дефинисати услове пројектовања и изградње 
нових објеката, као и реконструкцију постојећих објеката.  

 
Спроведбени докумени су техничко-регулативни документи просторног уређења на основу којих 

се дефинишу услови за пројектовање и изградњу објеката и на основу њих се простор непосредно 
приводи планираној намјени. 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“ бр. 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), спроведбени документ просторног уређења доноси на плански период 
од 10 година, важи до његове измјене или доношења новог, уколико није у супротности са документом 
просторног уређења вишег реда. Према томе, важећи Регулациони плани за предметно и околно 
подручје, који је усклађен са Урбанистичким планом Приједора 2012-2032, је и даље у примјени на 
основу планског рјешења и програмских смјерница на основу којих је утврђен.  

 
Како се у међувремену појавила потреба да се за мањи дио обухвата важећег Регулационог плана 

изради измјена планског рјешења на основу новонасталих потребе за измјеном концепције уређења 
и организације простора,  неопходна је израда измјене дијела важећег спроведбеног документа за 
обухват у површини од око 1,16 ха уз усклађење са планским рјешењем за предметно подручје из 
Урбанистичког плана Приједора 2012-2032.година и новонасталим потребама. У том смислу, планско 
рјешење на преосталом дијелу обухвата, ван предметног, предложеног подручја (обухвата) и даље 
остаје на снази.        
 

Б.  Разлози за доношење 

 
За предметно подручје у примјени је спроведбени документи просторног уређења – Допуне 

Регулациононог плана централне зоне Приједора са споменичним комплексом – II Фаза (Сл. гласник 
Општине Приједор 11/08).   

 
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032. година (Сл. гласник Града Приједора бр. 7/14), 

подручје обухвата предметног Плана, плански је одређено као стамбено-пословна зона са густином 
насељености од 250 становника/ha.    
 

У складу са Законом о уређењу простора и грађењу (Сл. гласник Републике Српске бр. 40/13, 
106/15, 3/16 и 84/19), за претежно изграђене дијелове урбаних подручја, за подручја од општег 
интерса јединице локалне самоуправе за развој привреде или изградњу друштвене инфраструктуре 
на основу урбанистичког плана, потребно је израдити спроведбени документ просторног уређења 
којим се дефинишу детаљни услови та пројектовање и изградњу нових објеката одређене намјене или 
реконструкцију постојећих, укључујући и просторни оквир за планиране објекте, зоне и цјелине са 



планираним намјенама. У овом случају ради се измјени дијела важећег спроведбеног документа 
нивоа регулациони план којим се врши измјена дијела планског рјешења за подручје у границама 
описаним у Приједлогу Одлуке о приступању изради, а приказаним на графичком прилогу који је 
саставни дио исте. 

 
На подручју обухвата Допуна Регулационог плана централне зоне Приједора – II Фаза, дио 

земљишта је приведен намјени, а дио објеката планиран је за задржавање у постојећим хризонталним 
и вертикалним габаритима. Такође, на неким дијеловима обухвата још се није дошло до реализиације 
дијелова предвиђеног планског рјешења и у том смислу постоји потреба за преиспитивањем истог у 
једном дијелу и изналажењем новог функционалнијег рјешења, прилагођеног новонасталим 
потребама.   
 

В. Циљеви и ефекти израде Плана 

 
 
Израдом Плана очекује се стварање планских претпоставки за привођење предметне локације 

коначној намјени, према измјењеним потребама и захтјевима подносиоца Иницијативе, водећи 
рачуна нарочито о постојећим физичким структурама у окружењу и стању уређености, уз уважавање 
законитости проистеклих из претодних фаза развоја, те усаглашавање јавног и приватног интереса, као 
и осталих принципа просторног и урбанистичког планирања. Такође, његовом израдом стварају се 
услови за планско уређење, рационалније коришћење грађевинског земљишта, као и подизање 
урбаног стандарда грађења у Планом утврђеним границама.  

 
 
 
                   ОБРАЂИВАЧ                                                                                                                     ПРЕДЛАГАЧ 
        
Одјељење за просторно уређење 
         НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА                                                                                                                        
                                                                                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                                             
             Данијел Зрнић                                                                                                                   Слободан Јавор                         
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 

На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), а у вези са  одредбама члана 53. Закона о заштити 
становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 
98/20) и члана 39. Статута Града Приједор (''Службени гласник Града Приједор'', број: 12/17), 
Скупштина Града Приједор, на сједници одржаној дана _________________године, донијела је 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА 
за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 

заразних болести на подручју града Приједора за 2022. годину 
 
 

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
             Чланом 3. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 
Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) (у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза 
планирања, предузимања и провођења мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и 
ерадикацију заразних болести у јединицама локалне самоуправе и њеним органима, 
здравственим и другим установама, предузећима и другим правним и физичким лицима. 
 

У спровођењу општих и посебних превентивних мјера за спречавање и сузбијање 
заразних болести становништва, Скупштина Града, преко својих органа, као и здравствене и 
друге установе, предузећа и друга правна и физичка лица, усмјериће активности нарочито на 
спровођењу општих, посебних, ванредних и осталих мјера заштите становништва од заразних 
болести. 

Стручно спровођење и давање смјерница за спровођење превентивних мјера заштите 
становништва од заразних болести, вршиће Институт за јавно здравство Републике Српске, Бања 
Лука и ЈЗУ „Дом здравља" Приједор, а контролу спровођења превентивних мјера заштите 
становништва од заразних болести, вршиће здравствена инспекција, инспекција за храну и 
ветеринарска инспекција. 
 
II - МЈЕРЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 
 
Заштита становништва од заразних болести врши се спровођењем општих, посебних, ванредних 
и осталих мјера за спречавање и сузбијање заразних болести. 
 

1. Опште мјере за заштиту од заразних болести 
 

1) Обезбјеђивање санитарно техничких услова за одржавање личне и опште хигијене и 
уклањање отпадних материја у објектима у којима се обавља пословна дјелатност и у њиховој 
околини, средствима саобраћаја и свим мјестима јавног окупљања.  
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Правна лица-
Власници објекта 

Јавна предузећа и 
установе 

Први 
квартал 
2022. 
године 

Властита 
средства 
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2) Обезбјеђивање здравствено исправне воде намијењене за пиће. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

„Водовод“а.д. 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство, 
Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Континуирано 

Властита 
средства+ 
средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Обим контроле 
ускладити са 
Правилником о 
здравственој 
исправности 
воде за пиће 

 
 
3) Обезбјеђивање микробиолошке исправности хране и предмета опште употребе, као и чистоће 
опреме, уређаја радне одјеће, радних површина и руку радника који раде у производњи и 
промету тих производа. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

-Субјекти који се 
баве производњом, 
прерадом и 
прометом хране и 
предмета опште 
употребе, 
-Надлеже инспекције 

Институт за 
јавно здравство 

Континуирано 

- властита 
средства, 
-средства из 
Буџета Града 
Приједор 

За циљна 
испитивања у 
случају тровања 
средства се 
обезбјеђују из 
Буџета Града 
Приједор 

 
4) Спровођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама, насељеним 
мјестима, објектима за снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу, прераду и 
промет хране и предмета опште употребе, те сировина за њихову производњу. 
 
4.1. Превентивна дезинфекција  

 
Спровођењем превентивне дезинфекције извршити уништавање, успоравање раста 
размножавања или уклањања већине микроорганизама на површинама, у просторијама, 
објектима и уређајима, прибору, те опреми, уз примјену физичких, хемијских  или биолошких 
метода.  
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Правно лице 
или 
предузетник-
обављање у 
складу са 
властитим 
планом 

Установа  
регистрована 
за ДДД 
послове 

Континуирано 

-Властита 
средства+ 
-Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

За сузбијање 
микроорганизама могу 
се користити 
дезинфекциона 
средства која су 
прописно регистрована 
и допуштена за 
примјену од стране 
Министарства здравља 
у Републици Српској 
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4.2. Превентивна дезинсекција 
 
Спровођењем дезинсекције на еколошки прихватљив начин извршити сузбијање штетних 
инсеката  (комарци, жохари, мухе и др.) 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Корисник објекта  
Установа  
регистрована за 
ДДД послове 

Према 
плану 
извршења 
ДДД 

Средства из 
Буџета Града 
Приједор, 
Корисници 
објеката 

Током спровођења 
дезинсекције 
предузети све 
неопходне мјере 
заштите пчела 

 
4.3. Превентивна дератизација 

 
Спровођењем дератизације  на еколошки прихватљив начин,  извршити  смањење популације 
штетних глодара испод прага штетности ради спречавања ширења заразних болести. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Установа  
регистрована за 
ДДД послове –
најповољнији 
извођач 

Градска 
управа 
Приједор  

Према плану ДДД- 
април/мај 2022.год и 
септембар/октобар 
2022. године 

Корисници 
услуга 
+Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Превентивна 
дератизација  
се врши у 
објектима из 
члана 8. 
тачка 4 
Закона 

 
5) Обезбиједити потребне  резерве лијекова, дезинфекционих средстава, заштитних и других 
медицинских средстава и опреме за употребу у случају избијања епидемија. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

ЈЗУ Дом 
здравља 
Приједор 

Апотекарске 
установе 
Градска управа 
Приједор 

Континуирано 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Субјекат који 
обавља пословну 
дјелатност 
обезбјеђује 
средства за 
дезинфекцију у 
случају 
поглашења 
ванредног стања 

 
6) Извршити уклањање људских и животињских излучевина, лешева, органа и ткива, отпадних 
вода и других отпадних материја на начин и под условима који не угрожавају здравље 
становништва, изворишта воде за пиће и животну средину. 
 
 



5 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

„Комуналне услуге“ 
а.д. Приједор 

Субјекти који 
обављају 
пословну 
дјелатност која 
ствара отпадне 
материје 

Континуирано 

Властита 
средства+ 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Стручни надзор 
врши надлежна 
инспекција и 
Комунална 
полиција 

 
 

2. Посебне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести су: 
 

1) Вршити континуирани епидемиолошки надзор, здравствено образовање и континуирано 
информисање запослених радника, пацијената и становништва о кретању заразних болести, 
карактеристикама појединих болести, мјерама заштите и тренутној епидемиолошкој ситуацији. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Субјекти који 
обављају 
пословну 
дјелатност  

Континуирано 

Властита средства+ 
Средства из Буџета 
Града Приједор 
Средства 
надлежних 
институција 

Стручни надзор 
врши Институт 
за јавно 
здравство 
Републике 
Српске 

 
2) Вршити стални санитарни надзор над лицима запосленим на одређеним пословима и посебну 
едукацију тих лица, ради спречавања преношења заразних болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 
Српске, 
Надлежна 
инспекција 

Континуирано 

Средства 
субјеката која 
обављају 
пословну 
дјелатност + 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Под стални 
санитарни надзор 
се стављају лица 
која раде на 
пословима 
предвиђеним 
чланом 20. Закона 

 
3) Извршити посебну едукацију  лица  у складу са основним и проширеним програмом едукације  
(члан 23. Закона). 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 
Српске 

Континуирано  Послодавац 

Посебна 
едукација се 
организује за 
лица из члана 
323. тачка 2 
Закона  
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4) Спровести епидемиолошко истраживање на терену ради раног откривања извора и путева 
преношења заразних болести, откривање лица која су била изложена примарном извору заразе 
и у контакту са обољелим лицима као и здравствени надзор над тим лицима. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за 
јавно здравство 
Републике 
Српске  

Континуирано 

Средства ЈЗУ 
Дома здравља + 
Средства из 
Буџета Града 
Приједор 

Епидемиолошко 
истраживање  
обавезно 
спровести у 
случајевима 
предвиђеним 
чланом 24. тачка 
3. Закона 

 
5) Поднијети захтјев за  лабораторијско испитивање и брзу дијагностику заразног обољења, те 
верификацију узрочника заразне болести у референтном центру за микробиолошка 
лабораторијска испитивања узрочника заразне болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске 
и 
Референтне 
лабораторије 

У случају 
сумње на 
појаву 
заразне 
болести 

Средства ЈЗУ 
Дома 
здравља  
 

Референтна 
лабораторија о 
добијеним 
резултатима дужна је 
обавијестити субјекте 
у складу са чланом 25 
и 26. Закона 

 
6) Спровести одговарајуће припреме за спровођење мјера карантина у случају доношења 
наредбе о организовању и спровођење карантина од стране министра. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 
Градски штаб за 
вандредне 
ситуације 

Министарство 
здравља и социјалне 
заштите, 
Надлежна 
инспекција 
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске  
ЈЗУ Болница „Др 
Младен Стојановић“ 
Приједор 
Полицијска управа 
Приједор 

У случају 
сумње на 
појаву 
заразне 
болести 

Средства из 
Буџета 
Републике 
Српске 

Објекти за 
спровођење 
мјера карантина 
одређују се 
наредбом 
министра на 
приједлог 
Института 

 
7) Обезбиједити посебне услове за смјештај лица обољелог од заразне болести  у изолацији и 
њихово лијечење у здравственој установи, као и превоз санитетским возилом тих лица. 
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Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

ЈЗУ Болница „Др 
Младен Стојановић“ 
Приједор 

ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 

По 
потреби и 
захтјеву 
доктора 
медицине 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 
Средства из 
Буџета 
Републике 
Српске 

У санитетским 
возилима за 
превоз обавезно 
спровести 
дезинфекцију и 
дезинсекцију 
након сваког 
превоза 
обољелог лица 

 
8) Од стране ветеринарских установа на подручју града Приједора благовремено обавијестити 
надлежне здравствене установе о појави и кретању зооноза. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Ветеринарске 
амбуланте 

Институт за јавно 
здравство 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 
Ветеринарски 
институт 

 

У случају 
појаве 

зооноза 

Властита 
средства 

ветеринарских 
амбуланти 

На подручју 
града Приједора 
у случају појаве 
зооноза 
формира се 
Комисија за 
спречавање и 
санацију 

 
 
9) Извршити прописану евиденцију, пријављивање, обавјештавање и достављање извјештаја 
Институту о заразним болестима. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Дом здравља 
Приједор 

Болница „Др 
Младен 

Стојановић“ 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 

Српске 
 

Континуирано 

Властита 
средства 

здравствених 
установа 

ХЕС ЈЗУ Дома 
здравља 
Приједор 
доставља 
Институту  
пријаве о 
појављивању 
епидемије 
заразних болести 

 
10) Извршити имунизацију и хемопрофилаксу против заразних болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 
Педијатријска 
служба, 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
 
 

Према 
посебном 
годишњем 
плану Дома 
здравља 

Средства 
Фонда 
здравствене 
заштите 

Имунизацију 
спровести у 
складу са 
Правилником о 
начину 
спровођења 
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Болница „Др 
Младен Стојановић“ 
Приједор 

Ускладити 
према 
календару 
имунизације 
за текућу 
годину 

имунизације 
против заразних 
болести. 

 
11) Вршити редовно  тестирање крви, ткива, ћелија, органа и другог хуманог материјала код 
добровољних давалаца крви. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Завод за 
трансфузиологију 
РС– Одјељење 
Приједор 

Болница „Др 
Младен 
Стојановић“ 
Приједор 

Континуирано  
Средства 
Завода за 
трансфузију 

Тестирање 
вршити у складу 
са  прописима 
који уређују 
трансфузијску 
дјелатност 

 
12) Спровести  организационе, техничке, дијагностичке, терапеутске, хигијенске и друге мјере за 
спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у здравственим установама. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Здравствене 
установе на 
подручју Града 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике 
Српске  
 
 

Према 
посебном 
годишњем 
плану здр. 
установе 
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 

Здравствене 
установе доносе 
посебан програм 
мјера за спрјечавање 
и сузбијање 
инфекција 

 
13) Спровести мјере за адекватно управљање медицинским отпадом. 
 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Здравствене 
установе на 
подручју Града 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
Фонд за заштиту 
животне средине 
и енергетску 
ефикасност РС 
 
 

Континуирано 
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 
Средства Града 
Приједор 
Екстерни извори 
финансирања 

Прикупљање, 
раздвајање и 
коначно одлагање 
медицинског 
отпада  вршити у 
складу са 
прописима који 
уређују 
управљање 
медицинском 
отпадом 

 
14) Спровести дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у току и након завршетка заразне 
болести. 
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Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 

здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство 

Републике Српске 
Овлашћени 

извођач ДДД 
 

Након 
завршетка 

заразне 
болести 

 

Средства Дома 
здравља + 

Средства из 
Буџета града 

Приједора 

ДДД се спроводи 
на приједлог 
Института као 

резултат 
епидемиолошког 

надзора 

 
15) Вршити здравствени надзор над лицима која носе узрочнике одређених заразних болести и 
над путницима у међународном саобраћају који долазе из подручја зараженог или угроженог 
посебно опасном заразном болешћу, колером или маларијом. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" 
Приједор 
Републички 
здравствени 
инспектор 

За период 
док су 
лица 
носиоци 
узрочника 
заразних 
болести  
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 

Надзор се врши 
у складу са 
Правилником 
који доноси 
министар 

 
 
16) Обезбиједити  безбједан транспорт инфективног биолошког материјала. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања. 
Примједба 

Здравствене 
установе на 
подручју града 
Приједора 

Овлашћене 
фирме за 
транспорт, 
третман и 
складиштење 
медицинског 
отпада. 

Континуирано 
 

Властита 
средства 
здравствених 
установа 

 

 
 

3. Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести 
 

Ванредне мјере за спречавање и сузбијање заразних болести спроводе се у ситуацији у којој 
долази до угрожавања безбједности и здравља људи, постојањем непосредне опасности за 
масовно преношење заразне болести, те масовног обољевања становништва на подручју града 
Приједора. Да би се спријечиле и сузбиле заразне болести на подручју града Приједора 
неопходно је предузети сљедеће мјере: 
 
1) У случају опасности масовног преношења заразне болести на подручју града Приједора  врши 
се ограничавање кретања у зараженом и угроженом подручју и стављање под здравствени 
надзор лица које је било у контакту са зараженим лицем. 
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Извршилац Учесник Рок Извор финансирања. Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
Надлежна 
инспекција, 
Полицијска 
управа 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Властита средства 
здравствених 
установа, 
Средства Града 
Приједор, 
Екстерни извори 
финансирања 

 

 
2) Извршити ограничење или забрану промета поједине или свих врста робе и средстава на 
критичном подручју. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Институт за јавно здравство 
Републике Српске 
Ветеринарске станице 
Надлежна инспекција 
Полицијска управа Приједор 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

 
 
3) Донијети одлуку о престанку рада васпитно-образовних установа и забрану окупљања на 
јавним мјестима. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања. 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне ситуације 
Приједор 

Министарство 
просвјете 
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске  

У случају 
потребе 

Буџет Града 
Приједор 

 

 
4) Доношење одлуке о обавезном ангажовању запослених у здравственим установама и других 
грађана на отклањању посљедица настале ситуације. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне ситуације 
Приједор 

Министарство просвјете, 
Министарство здравља и 
социјалне заштите,-
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор  

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

 
5) Извршити ванредну вакцинацију, односно хемопрофилаксу. 
 

Извршилац Учесник Рок Извор финансирања Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске  
  

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 
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6) Донијети одлуку о изолацији обољелих у кућним условима или другом адаптираном објекту 
када због масовног обољевања није могућа изолација у здравственој установи. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Министарство здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске            
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

  
7) Донијети одлуку о уступању и адаптацији других објеката и ангажовање потребних средстава 
и опреме за потребе здравствене службе. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања. 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Министарство здравља и 
социјалне заштите 
Републике Српске 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор 
Надлежна инспекција 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет Града 
Приједор 

 

  
8) Успостављање карантина и стављање у карантин лица које је било у контакту са лицем 
обољелим од посебно опасне заразне болести,  те у складу са препорукама и другим мјерама 
које природа болести налаже, односно мјерама које предложи Свјетска здравствена 
организација. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб 
за ванредне 
ситуације 

Министарство за 
здравствену заштиту 
Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
Надлежна инспекција 

У случају 
појаве 
опасности 
 

Буџет 
Републике 
Српске 

Објекти за 
спровођење 
мјера карантина 
одређују се 
наредбом 
министра на 
приједлог 
Института 

  
9) Вршити редовно и благовремено информисање јавности о актуелној епидемиолошкој 
ситуацији, постојећим ресурсима, мјерама које се предузимају и које треба да предузму грађани. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне ситуације 

Институт за јавно 
здравство 
Републике Српске 
Градска управа 
Приједор 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 
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10) Успоставити  континуирану комуникацију и обавјештавање према прописаној структури 
ланца комуникације (ХЕС ЈЗУ Дом здравља, Институт за заштиту здравља, Министарство здравља 
и социјалне заштите Републике Српске и Влада Републике Српске). 
 

Извршилац Учесник Рок Извор финансирања Примједба 

Хигијенско-
епидемиолошка 
служба ЈЗУ „Дом 
здравља" Приједор 

Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
Градска управа 
Приједор 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

 

 
11. Континуирано пратити стање на терену, извјештавати Републички Штаб за ванредне 
ситуације, МУП и  друге субјекте укључене у активности заштите здравља становништва. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Градски штаб за 
ванредне 
ситуације 
Приједор 

Институт за јавно 
здравство Републике 
Српске 
ЈЗУ Дом здравља 
Приједор  

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

 

  
4.Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних болести 
 
1) Сахрањивање, ексхумацију и превоз умрлих лица  вршити на начин који онемогућава ширење 
заразне болести. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

„Комуналне 
услуге“а.д. 
Приједор 

Надлежна 
инспекција 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

Министар доноси 
Правилник о начину и 
условима сахрањивања 
и  ексхумацији умрлих 
лица 

 
2) Превоз умрлих лица вршити од стране  правних лица или предузетника регистрованих за 
обављање те дјелатности намјенским возилом. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Правна лица 
регистрована за превоз 
умрлих лица 

Надлежна 
инспекција 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 

 

 
3) У случају смрти од посебно опасне заразне болести, опремање умрлог лица обављати у 
здравственој установи у којој је лице умрло. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Здравствене 
установе 

ЈЗУ „Дом здравља" 
Приједор и ЈЗУ 
Болница“ Др Младен 
Стојановић“ Приједор 

Континуирано 
Буџет Града 
Приједор 
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4) Ексхумацију  вршити уз рјешење-сагласност здравствено-санитарног инспектора. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Комуналне 
услуге“а.д. 
Приједор 

Надлежна 
инспекција 

Континуирано 
Подносилац 
захтјева за 
ексхумацију 

Министар доноси 
Правилник о начинима 
и условима 
сахрањивања и  
ексхумацији умрлих 
лица 

 
5) Сахрањивање умрлих лица  вршити само на мјестима одређеним за сахрањивање. 
 

Извршилац Учесник Рок 
Извор 

финансирања 
Примједба 

Комуналне 
услуге“а.д. 
Приједор 

Вјерске 
заједнице  

Континуирано 
Подносилац 
захтјева за 
сахрањивање 

Министар доноси 
Правилник о начинима 
и условима 
сахрањивања и  
ексхумацији умрлих 
лица 

 
 
III- СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА 
 
Ради ефикасније стручне примјене прописаних и других мјера превентивне здравствене заштите 
становништва од заразних болести, здравствене службе морају: 
- бити оспособљене за рано отклањање извора заразе и путева преношења заразе, 
- вршити лабораторијско испитивање узрочника заразних болести, односно епидемија заразних 
  болести и 
- обезбиједити довољне резерве вакцина за болести које подлијежу обавезној имунизацији. 
 

О спровођењу овог програма стараће се здравствено-санитарна инспекција, инспекција за храну 
и ветеринарска инспекција у складу са својим надлежностима. 
 
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор". 
 
 
 
Број:                                                                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
  
Приједор, _______ 2022. године                                                                       Мирсад  Дуратовић, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Правни основ и разлог за доношење Годишњег Програма мјера за спречавање и сузбијање, 
елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју града Приједора за 2022. годину 
садржан је у члану 39. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21), којим је прописано да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси одлуке и друга општа акта о обављању функција, између осталог, и 
у области здравства. Такођер, одредбама члана 39. Статута  Града Приједор („Службени гласник 
града Приједор“, број: 12/17) прописана је надлежност Скупштине Града Приједор за  доношење 
аката из наведене области. 
У вези с наведеним, надлежност за доношење предложеног документа налази се у одредбама 
члана 53. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике 
Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20), којим је утврђено да: 
 
(1) Органи републичке управе доносе властите планове за ванредне ситуације у којима може 
доћи до масовног оболијевања становништва од заразне болести. 
 
(2) Скупштине јединица локалне самоуправе доносе властити Годишњи Програм мјера за 
спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на своме подручју, те 
обезбјеђују средства, одређују извршиоце, рокове извршења и врше надзор над спровођењем 
планираних мјера. 
 
 
У складу са напријед наведеним, Радна група, именована Рјешењем Градоначелника, број: 02-
111- 8/22 од 21. јануара 2022. године,  припремила је Приједлог Годишњег Програма мјера за 
спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју града 
Приједора за 2022. годину и исти се доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и 
усвајање. 
 
 
 
 
                                Обрађивач:                                                                                                    
 
за припрему и израду приједлога документа       
                                  
        _______________________________                                                         
            Драган Вученовић, предсједник                                                               
 
 
 
 
 Начелник Одјељења за друштвене дјелатности 
 
             _____________________________ 
                            Моња Касаловић 
 
 



 
 
 
 
 

ПРИЈЕДЛОГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА 
 

систематске превентивне дезинсекције и дератизације 
на подручју Града Приједор за 2023. годину 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приједор, фрбруар  2023. године 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА  
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу чланова 15. и 16. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20, 98/20 и 63/22 ), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 39. 
Статута Града Приједора (''Службени гласник Града Приједора'', број: 12/17), Скупштина Града 
Приједора на сједници одржаној дана _________________године, доноси 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ МЈЕРА 
систематске превентивне дезинсекције и дератизације 

на подручју Града Приједор за 2023. годину 
 

 
УВОД 
 
Скупштина Града Приједор на основу чланова 15. и 16. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник Републике Српске", број 90/17, 42/20, 98/20 и 63/22 ) и  
члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 
36/19 и 61/21), доноси Годишњи Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју Града Приједор за 2023. годину. 
Овим програмом, уређује се провођење општих и превентивних мјера дезинсекције и 

дератизације на подручју Града Приједор  да би се заштитило становништво од заразних 

болести, као и начин и контрола провођења, подношење извјештаја након проведених 

превентивних мјера, те начин финансирања. 

 

1. СПРОВОЂЕЊЕ ПРЕВЕНТИВНЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ, КАО ОПШТЕ МЈЕРЕ 

ЗАШТИТЕ СТАНОВНИКА ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

Опште ДДД мјере спроводе се на јавним површинама, насељеним мјестима, објектима за 

снабдијевање водом за пиће, објектима за производњу и промет хране и предмета опште 

употребе, те сировина за њихову производњу, односно средствима намијењеним за њихов 

превоз, објектима и просторијама за одлагање отпадних материја, објектима здравствених 

установа, објектима и средствима јавног саобраћаја, стамбеним објектима и двориштима, 

мјестима јавног окупљања и задржавања људи, и осталим објектима привредних друштава, 

других правних и физичких лица, у складу са Законом о заштити становништва од заразних 

болести. 

Власници површина, простора и објеката, односно одговорна лица задужена за управљање 

истим, омогућавају спровођење ДДД мјера. 

 Корисници ДДД заштите доносе властити план спровођења превентивне дезинфекције, 

дезинсекције и дератизације, као саставни дио Плана одржавања хигијене објекта, у складу са 

Законом. 

План спровођења превентивне дезинфекције, дезинсекције и дератизације садржи: 

1) списак хемикалија и биоцида којима ће се обрадити површина, простор или објекат,  



3 
 

2) детаљно разрађен просторни распоред рада и рокови обављања ДДД мјера,  

3) начин обраде површина, простора или објекта примјеном једне или више ДДД мјера,  

4) мјере опреза, заштиту особа, простора, објекта и животне средине,  

5) приједлог корективних мјера током спровођења ДДД мјера – допунска обрада или промјена 

мјере 

Овлашћени извођач послова ДДД је здравствена установа или друго правно лице које има 

рјешење министра здравља и социјалне заштите о испуњавању прописаних услова за обављање 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације, у складу са Законом. 

 

1.1. Превентивна дезинсекција  

Дезинсекција подразумијева систематско и планирано сузбијање инсеката и осталих 

чланконожаца или њихових развојних облика који преносе узрочнике заразних болести, 

изазивају алергијске реакције или имају токсично дјеловање. Дезинсекција се проводи 

примјеном физикалних, хемијских или биолошких метода и средстава која су еколошки 

најприхватљивија, на начин да се не доводи у опасност здравље људи и животиња. Најчешћи 

штетни инсекти које треба сузбијати ако се појаве, а све ради заштите становништва су: комарци 

све врсте, смеђи и црни жохари, разне врсте муха.  

Циљ сузбијања комараца и њихових развојних облика јесте спречавање појаве и ширења 

заразних болести и смањење кожних проблема и алергијских промјена насталих убодом 

комарца и секундарних инфекција због оштећења коже. 

 Епидемиолошки значај: Инсекти су преносиоци многих заразних болести као нпр. маларије, 

вирусних инфекција, жуте грознице и др. 

Обавезна превентивна дезинсекција обавља се у сљедећим роковима:  

а) сваких 90 (деведесет) дана у: 

-  објектима за производњу, складиштење и промет животних намирница и сировина за њихову 

производњу (клаонице, мљекаре, продавнице меса и производа животињског поријекла, 

различити производни погони, угоститељски и остали објекти прехране, кухиње, трговачки 

објекти и тржни центри, и сл.),  

- објектима за јавно водоснабдијевање, 

- тржишним центрима, тржницама, рибарницама,  

- објектима намијењеним за смјештај већег броја људи (хотели и други туристички објекти, 

студентски и ђачки домови, прихватилишта, социјалне установе и др.), 

- објектима образовних установа (вртићи, основне, средње, више и високе школе и др.), 

- свим здравственим објектима (домови здравља, амбуланте, ординације, болнице, клинички 

центри и др.), 

- објектима јавног превоза путника (аеродроми, жељезничке и аутобуске станице, и др.), 

-  објектима и мјестима за јавна окупљања и гдје је фреквентност људи повећана (позоришта, 

кино сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и др.) 

- депонији  отпада. 

 б) сваких 180 (сто осамдесет) дана: 

- у канализационим системима, колекторима, шахтовима и енергетским каналима топловодних, 

електричних, телефонских и других инсталација,  
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- у свим другим објектима у којима се обавља друштвена, привредна или јавна дјелатност. 

 Провођење превентивне дезинсекције обавеза је власника или корисника објеката и простора.  

 

1.2. Превентивна дератизација  

Дератизација је скуп различитих мјера које се предузимају с циљем смањења популације 

штетних глодара испод прага штетности, заустављања размножавања и потпуног уништења 

популације штетних глодара који су природни резервоари и преносиоци узрочника заразних 

болести. 

Епидемиолошки значај: Осим што су глодари (мишеви) узрочници великих економских штета, 

који уништавају имовину и залихе хране они су и резервоари преносиоци читавог низа заразних 

болести човјека као што су: куга, вирусна хеморагијска грозница с бубрежним синдромом, 

лептоспироза, туларемија, токсоплазмоза , лишманијаза, салмонелоза и трихиленоза. 

Обавезна превентивна дератизација обавља се најмање два пута у току године и обухвата:  

а) објекте васпитно образовних установа (вртићи, основне, средње, више и високе школе 

и др.);  

б) свим здравственим објектима (домови здравља, амбуланте, ординације, болнице, 

клинички центри и др.);  

в) објекте намијењене за смјештај већег броја људи (хотели и други туристички објекти, 

студентски и ђачки домови, прихватилишта, социјалне установе и др.);  

г) објекте и мјеста за јавна окупљања и гдје је фреквентност људи повећана (позоришта, 

кино сале, објекти МУП-а, затвори, банке, шалтер сале и др.);  

д) објекте јавног превоза путника (аеродроми, жељезничке и аутобуске станице и др.);  

  ђ) објекте за јавно водоснабдијевање; 

 е) тржни центри , тржнице, рибарнице;  

ж) шахтове и енергетске канале гасних, телефонских, електричних и топловодних и 

других инсталација;  

з) градску депонију и остале просторе гдје се депонује смеће;  

и) заједничке просторе стамбених и стамбено-пословних зграда у свим облицима 

својине;  

ј) спортске и рекреационе просторе;  

к) пословне, складишне, продајне и производне просторе правних лица;  

л) индивидуалне, занатске, угоститељске и др. радње;  

 Провођење превентивне дератизације обвеза је власника или корисника објеката и простора. 

 

 

2. ОБАВЕЗНА  ДЕЗИНСЕКЦИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА КАО ПОСЕБНА МЈЕРА  

Обавезна дезинсекција и дератизација као посебна  мјера подразумијева механичке, 

физикалне, биолошке или хемијске мјере.  Обавезна дезинсекција и дератизација као засебне 

мјере проводе се на површинама, у просторима или објектима који подлијежу санитарном 

надзору, а подузимају се ванредним  ситуацијама:  

-  ако постоји повећан ризик преношења заразних болести које преносе штетни инсекти  

и штетни глодари темељем епидемиолошких индикација, 

 -  ако популација штетних инсеката  и штетних глодара пређе праг штетности,  

-  ако се одреди штета на залихама хране настала дјеловањем штетних инсеката  и 

штетних глодара, 
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 -  ако су у санитарном надзору уочене неправилности у одржавању објеката које погодују 

развоју штетних инсеката и штетних глодара, 

 - током елементарних непогода, 

 - током масовних скупова, спортских и осталих манифестација.  

2.1. Обавезне противепидемијске мјере дезинсекције и дератизације 

 Противепидемијска дезинсекција и дератизација  проводи се као засебна мјера с циљем брзог 

и ефикасног  заустављања и спречавања ширења заразних болести које преносе или узрокују  

штетни инсекти  и штетни глодари.  

Током провођења мјера обавезне превентивне  дезинсекције и дератизације за сваку врсту и у 

сваком поступку извођач је обавезан: 

а) направити преглед површина и простора,  
б) одредити врсту узрочника штете и одредити мјере с којима ће се смањити, зауставити раст и   
размножавање или потпуно уклањање присутности штетних инсеката и штетних  глодара, 
в) утврдити „критичне тачке“ и  хранилишта,  
г) написати препоруке за едукацију (написати и подијелити упуте и инструктивне летке), 
д) урадити План спровођења мјера обавезне превентивне, дезинсекције и  дератизације   
који мора да садржи: 
  
-  опис мјере која се проводи, 
-  детаљно разрађен просторни распоред рада и рокове обављања мјера, 
-  начин обраде површина, простора или објекта примјеном једне или више мјера, 
-  мјере опреза, заштиту особа, простора,објекта и околине, 
-  попис улица, објеката или простора на којима се мјера проводи, 
-  вријеме почетка и завршетка, 
-  начин обавјештавања грађана, здравствене службе, санитарне инспекције и других, 
-  попис радника у екипама, 
-  средства и опрема која ће се користити, те опис технолошке примјене и 
-  проведене мјере заштите животне средине. 
 

3. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР ИЗВОЂЕЊА ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА 

ПРИЈЕДОР 

 Дератизација и дезинсекција на подручју Града Приједор одвијаће се у двије оперативне фазе 

рада: прољетној и јесењој, што је усклађено са биолошким циклусом и миграционим особинама 

глодара, односно размножавањем штетних инсеката, а што гарантује најбоље ефекте 

уништавања истих. Временски термини одређених фаза рада у Плану дератизације су одређени, 

а извођачи су обавезни да их поштују. 

а) ПРВА (ПРОЉЕТНА) ФАЗА дератизације  ће се проводити у временском интервалу:  

     - од 01. 04. до 30. 05. текуће године, 

б) ДРУГА (ЈЕСЕЊА) ФАЗА дератизације  ће се проводити  у временском интервалу: 

    - од 01. 10. до 30. 11. текуће године.  

У случају повећаног рамножавања штетних глодара и инсеката или по налогу здравственог 

инспектора, дератизација и дезинсекција се могу обављати и више пута у току године.  
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4. УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  

Извршилац систематске дезинсекције и дератизације је најповољнији извођач у складу са 

Законом о јавним набавкама, а могу је обављати здравствене установе и друга правна лица која 

испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и средстава, тј. задовољавају прописане 

норме у складу са Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20) и Правилником о условима и поступку за 

утврђивање испуњености услова за обављање послова дезинсекције, дезинфекције и 

дератизације ради спрјечавања и сузбијања заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске", број: 47/10 и 68/11). Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај 

о проведеној дезинсекцији и дератизацији.  

 

4.1. Мјере заштите и опреза 

Прије почетка обављања  дезинсекције и дератизације у објектима у којима се налазе 
намирнице, треба заштитити намирнице од могућег онечишћења, као и примијенити препарате 
који не остављају мирисе на прехрамбеним производима. 
  При обављању дератизације у просторима у којима се обавља производња или промет 
животних намирница треба отровне меке поставити у засебно заштићеним, затвореним и 
означеним кутијама уз вођење евиденције о шеми постављања, да се намирнице заштите од 
случајног или намјерног онечишћења.  

 Ако се дератизација обавља у објектима у којима се налазе расуте животне намирнице, 
треба сакупити остатке мека након проведбе поступка дератизације.  
 Дератизацијска средства треба постављати у затворене кутије или везане на жицу 
(канализацијски системи, ријечне и морске обале, насипи) или постављене по шеми, недоступне 
домаћим животињама, те их сакупити и нешкодљиво уништити. 
 
Упутства за заштиту морају да садрже :  

-  опште мјере предострожности и и безбједности; 
-  потребне мјере за заштиту грађана; 
-  опште мјере за заштиту домаћих животиња. 
 
 
4.2. Обавјештавање грађана 

Градска управа Приједор и извођач дезинсекције и дератизације прије почетка провођења 

планираних и програмираних превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, привредна 

друштва, установе, предузетнике и друга правна лица о времену и начину извођења, са свим 

потребним упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет дана прије 

почетка извођења дезинсекције и дератизације 

 

5. ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 

ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института, спроводи надлежна здравствена установа или 
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са Законом. 
 
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале заразне болести, ако природа болести 
налаже спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као резултат:  
1) епидемиолошког надзора у току и након завршетка болести,  
2) надзора здравственог инспектора. 
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ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се годишњим Програмом мјера за спречавање и 
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске. 
 
 Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на излучевинама, личним и другим предметима, 
превозним средствима и просторијама у којима је боравило лице обољело од заразне болести, 
редовно у току болести и након завршетка болести, на трошак корисника објекта или власника 
превозног средства у којем се обавља дезинфекција, у складу са Законом.  
 
Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 
средства, гдје се обавља дезинсекција.  
 
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим мјестима на којима постоји могућност 
задржавања и размножавања глодара који преносе узрочнике заразних болести, на трошак 
корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног средства, 
гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.  
 
Површине, простори и објекти у којима је спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно 
употребљавати, након што здравствена установа или овлашћени извођач који је спровео ДДД 
као посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у складу са Законом. 
 
 

6. НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ 
 
Надзор над извођењем дезинсекције и дератизације врши здравствена инспекција, Здравствени 
инспектор је овлашћен да: 
- нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 
- има право забранити или обуставити вршење радова - уколико утврди да нису предузете мјере 
заштите људи и домаћих животиња, или да средствима којима се врши дезинсекција и 
дератизација не рукују стручни радници, или да наведене послове врши неовлаштено лице или 
установа, или да се извођачи не придржавају прописаних услова дезинсекције и дератизације и 
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из овог програма. 
 
Институт за јавно здравство врши стручни надзор над извођењем дезинсекције и дератизације, 
као општим и посебним мјерама за спречавање и сузбијање даљег ширења заразних болести. 
 

7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Приједор". 

 

 

Број:                                                                                                             ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Приједор, _____________                                                                           
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О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ и разлог за доношење Годишњег Програма мјера систематске превентивне 

дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједор за 2023. годину, садржан је у члану 15, 

ставовима 5 и 6 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске", број: 90/17, 42/20 ,98/20 и 63/22), гдје је утврђено да јединица локалне 

самоуправе организује: 

1) спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје, 

2) врши избор извођача у текућој години за наредну годину и 

3) финансира трошкове спровођења систематске превентивне дезинсекције и дератизације на 

јавним мјестима. 

Систематска превентивна дератизација обавља се у складу са биологијом циљаних штеточина и 

њиховим активностима, у два термина, као прољећна и јесења. 

Чланом 16. став 1 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник 

Републике Српске", број: 90/17, 42/20 и 98/20 и 63/22), утврђено је да је Скупштина јединице 

локалне самоуправе дужна да изради годишњи Програм мјера систематске превентивне 

дезинсекције и дератизације и годишњи План систематске превентивне дезинсекције и 

дератизације за своје подручје, који су усклађени са властитим годишњим Програмом мјера за 

спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести на подручју јединице 

локалне самопураве. 

Такође, чланом 7. тачке 5 и 6 Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације („Службени гласник Републике Српске", број: 118/18) предвиђено је да се 

дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 

површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 

на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 

средства, гдје се обавља дезинсекција. Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим 

мјестима на којима постоји могућност задржавања и размножавања глодара који преносе 

узрочнике заразних болести, на трошак корисника објекта, органа који управља јавном 

површином или власника превозног средства, гдје се обавља дератизација, у складу са Законом. 

У складу са напријед наведеним, припремљен је приједлог Годишњег Програма мјера 

систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју Града Приједора за 2023. 

годину и исти се доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и усвајање. 

 
                                 
                      Обрађивач:                                                                                                    
 
Радна група за припрему и израду приједлога документа     
                                    
                                                                                                                                     в.д Начелник Одјељења 
                                                                                                                                           
                                                                                                                                     Оливера Брдар Мирковић 
                                



 
 
  

 
ПРИЈЕДЛОГ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Г О Д И Ш Њ И  П Л А Н 
 

систематске превентивне дезинсекције и дератизације 
на подручју града Приједор за 2023. годину 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Приједор, фебруар 2023. године 
  



РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ПРИЈЕДОР 
СКУПШТИНА ГРАДА 
 
На основу чланова 15. и 16. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20, 98/20 и 63/22 ), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 И 61/21) и члана 39. 
Статута Града Приједор (''Службени гласник Града Приједор'', број: 12/17), Скупштина Града 
Приједор на сједници одржаној дана ___________________године, доноси 
 
 
 

ГО Д И Ш Њ И  П Л А Н 
систематске превентивне дезинсекције и дератизације 

на подручју града Приједор за 2023. годину 
 
 

 
 

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом планом, уређује се провођење општих и превентивних мјера дезинсекције и дератизације 
на подручју града Приједора да би се заштитило становништво од заразних болести, као и начин 
и контрола провођења, подношење извјештаја након проведених превентивних мјера, те начин 
финансирања. 
 

Члан 2. 
(1) Дезинсекција и дератизација се проводи ради спрјечавања и сузбијања патогених 
микроорганизама, штетних инсеката и штетних глодара, чије је планирано, организовано, 
правовремено и систематско сузбијање мјерама, дезинсекције и дератизације од јавно - 
здравственог значаја за Град Приједор. 
(2) Дезинсекција и дератизација се проводи у складу са Годишњим Програмом мјера 
систематске превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града Приједора који је 
саставни дио овог Плана и Годишњим Планом систематске превентивне дезинсекције и 
дератизације на подручју града Приједора. 
 
 

Члан 3. 
Извршилац  дезинсекције и дератизације је најповољнији извођач у складу са Законом о јавним 
набавкама, а могу је обављати здравствене установе и друга правна лица која испуњавају 
прописане услове које испуњавају услове у погледу стручног кадра, опреме и средстава. 
 

Члан 4. 
(1) Обавезно спровођење дезинсекције и дератизације обухвата: 
Објекте за снабдијевање водом за пиће, јавне површине у насељеним мјестима, објекте за 
производњу и промет хране и предмете опште употребе, те сировине за њихову производњу, 
односно средства намијењена за њихов превоз, објекте и просторије за одлагање отпадних 
материја, објекте здравствених установа, објекте и средства јавног саобраћаја, стамбене објекте 
и дворишта, мјеста јавног окупљања и задржавања људи и остале објекте привредних друштава, 
других правних лица и физичких лица. 



(2) Превентивна дератизација на подручју града Приједора врши се најмање два пута годишње, 
у свим објектима и просторима из члана 4. став 1. ове одлуке, и то као прољећна и јесења, 
односно у случају повећане појаве штетних мишоловних глодара или по налогу здравственог 
инспектора, и више пута у току године. 
(3) Превентивна дезинсекција обавља се минимално два пута годишње, а у случају повећаног 
размножавања штетних инсеката или по налогу здравственог инспектора, и више пута у току 
године. 
 

Члан 5. 
Дезинсекција и дератизација се могу вршити само средствима чији је промет дозвољен на 
подручју Републике Српске, а која имају токсиколошку оцјену и оцјену ефикасности за наведене 
сврхе. 
 

Члан 6. 
(1) Овлашћени извођач дезинсекције и дератизације - прије почетка провођења планираних и 
програмираних превентивних мјера, дужан је обавијестити грађане, привредна друштва, 
установе, предузетнике и друга правна лица о времену и начину извођења, са свим потребним 
упутствима за заштиту, а путем средстава јавног информисања, и то пет дана прије почетка 
извођења дезинсекције и дератизације. 
 
(2) Упутства за заштиту морају садржавати: 
- опште мјере предострожности и сигурности; 
- потребне мјере за заштиту грађана; 
- опште мјере за заштиту домаћих животиња; 
- поступак припреме терена за извођење дезинсекције и дератизације. 
 
(3) Извођач дезинсекције и дератизације дужан је - по свакој проведеном поступку, издати 
потврду на лицу мјеста. 
 
(4) Извођач је дужан најкасније у року од 10 дана доставити Извјештај о проведеној дезинсекцији 
и дератизацији Градској управи Приједор. 
 
 
 
II - ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈЕ  
 

Члан 7. 
 

ДДД као посебну мјеру, на приједлог Института, спроводи надлежна здравствена установа или 
овлашћени извођач послова ДДД, у складу са Законом. 
 
ДДД из става 1. спроводи се ради сузбијања настале заразне болести, ако природа болести 
налаже спровођење таквих мјера, у складу са Законом, и као резултат:  
1) епидемиолошког надзора у току и након завршетка болести,  
2) надзора здравственог инспектора. 
 
ДДД мјере, као посебне мјере, планирају се годишњим Програмом мјера за спречавање и 
сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске. 
 
 Дезинфекција, као посебна мјера, спроводи се на излучевинама, личним и другим предметима, 
превозним средствима и просторијама у којима је боравило лице обољело од заразне болести, 



редовно у току болести и након завршетка болести, на трошак корисника објекта или власника 
превозног средства у којем се обавља дезинфекција, у складу са Законом.  
 
Дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 
средства, гдје се обавља дезинсекција.  
 
Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим мјестима на којима постоји могућност 
задржавања и размножавања глодара који преносе узрочнике заразних болести, на трошак 
корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног средства, 
гдје се обавља дератизација, у складу са Законом.  
 
Површине, простори и објекти у којима је спроведена ДДД као посебна мјера, могу се поновно 
употребљавати, након што здравствена установа или овлашћени извођач који је спровео ДДД 
као посебну мјеру изда потврде о спроведеној ДДД, у складу са Законом. 

 
 

Члан 8. 
Сви обвезници дезинсекције и дератизације, и друга лица, су дужни да извођачима омогуће 
приступ у све објекте и површине којима управљају, и да дају потребна обавјештења, те пруже 
помоћ приликом извођења радова. 
 
 
III - НАДЗОР 
 

Члан 9. 
(1) Надзор над извођењем дезинсекције и дератизације врши здравствена инспекција. 
 
(2) Здравствени инспектор је овлашћен да: 
 
1) нареди провођење дезинфекције, дезинсекције и дератизације, 
2) има право забранити или обуставити вршење радова - уколико утврди да нису предузете 
мјере заштите људи и домаћих животиња, или да средствима којима се врши дезинсекција и 
дератизација не рукују стручни радници, или да наведене послове врши неовлаштено лице 
установа, или да се извођачи не придржавају прописаних услова дезинсекције и дератизације и 
уговорних обавеза, као и обавеза које проистичу из ове одлуке. 
 
(3) Институт за јавно здравство врши стручни надзор над извођењем дезинсекције и 
дератизације, као општим и посебним мјерама за спрјечавање и сузбијање даљег ширења 
заразних болести. 
 
 
IV- КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
(1) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај здравствена 
установа ако поступи супротно одредбама члану 3. 
 
(2) Новчаном казном од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1.овог члана 
одговорно лице у здравственој установи. 
 



Члан 11. 
(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно лице или 
предузетник који обавља пословну дјелатност ако: 
1) поступи супротно одредбама члана 4. 
2) поступи супротно одредбама члана 5. 
3) поступи супротно одредбама члана 6. 
 
(2) Новчаном казном од 1.000,00 КМ до 3.000,00 КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана 
одговорно лице у правном лицу. 
 
(3) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 1.000,00 КМ 
до 3.000,00 КМ. 
 
 
V -ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 12. 
Ова план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Града 
Приједор". 
 
 
Број:                                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Приједор, ___________      
                                                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Правни основ и разлози за доношење Годишњег Плана систематске превентивне дезинсекције 
и дератизације на подручју града Приједор за 2023. годину, садржани су у: 
 
- члану 15., ставовима 5 и 6 Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени 
гласник Републике Српске", број: 90/17, 42/20, 98/20 и 63/22), гдје је утврђено да јединица 
локалне самоуправе организује: 
 
1) спровођење систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје, 
2) врши избор извођача у текућој години за наредну годину и 
3) финансира трошкове спровођења систематске превентивне дезинсекције и дератизације на 
јавним мјестима. 
Систематска превентивна дератизација обавља се у складу са биологијом циљаних штеточина и 
њиховим активностима, у два термина, као прољећна и јесења. 
 
-члану 16. став 1 гдје је утврђено да је Скупштина јединице локалне самоуправе дужна да изради 
годишњи Програм мјера систематске превентивне дезинсекције и дератизације и годишњи План 
систематске превентивне дезинсекције и дератизације за своје подручје, који су усклађени са 
властитим годишњим Програмом мјера за спрјечавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију 
заразних болести на подручју јединице локалне самопураве. 
 
Такође, чланом 7. тачке 5 и 6 Правилника о начину обављања дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације („Службени гласник Републике Српске", број: 118/18) предвиђено је да се 
дезинсекција, као посебна мјера, спроводи се на лицима, предмету, опреми, простору, јавној 
површини, превозном средству на којем се налазе инсекти који су преносници заразних болести, 
на трошак корисника објекта, органа који управља јавном површином или власника превозног 
средства, гдје се обавља дезинсекција. Дератизација, као посебна мјера, спроводи се на свим 
мјестима на којима постоји могућност задржавања и размножавања глодара који преносе 
узрочнике заразних болести, на трошак корисника објекта, органа који управља јавном 
површином или власника превозног средства, гдје се обавља дератизација, у складу са Законом. 
 
У складу са напријед наведеним, припремљен је приједлог Годишњег Плана систематске 
превентивне дезинсекције и дератизације на подручју града Приједор за 2023. годину и исти се 
доставља Скупштини Града Приједор на разматрање и усвајање. 
 
 
                                 Обрађивач:                                                                                                    
 
Радна група за припрему и израду приједлога документа         
                                
                                                                    
                                                        
                                                                                                                  в.д. Начелник Одјељења 
  
                                                                                                                Оливера Брдар Мирковић 
                 
 



                 
                            
 



 

  

                                                                                                                                                ПРИЈЕДЛОГ                                                                                                                                                   

                                                                                                                                            

На основу члана 39. став 2. тачка 9.  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 97/16, 36/19 и  61/21 ), члана 11 и 14.  Закона о социјалној заштити („Службени  

гласник Републике Српске“, број: 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) и члана 39. Статута Града 

Приједора („Службени гласник Града Приједора“, број; 12/17)  Скупштина Града Приједора на 

_______ сједници, одржаној ________2023 године,  д о н о с и 

 

 

                                                                                    ОДЛУКУ 

                                                   о измјени Одлуке  о услузи јавне кухиње 

 

 

                                                                                   Члан 1. 

У Одлуци о услузи јавне кухиње број: 01-022-103/21 од 23.04.2021. године („Службени гласник 

Града Приједора“,  број: 8/21), под II став 3. и под V став 2.  текст  „Одјељењу за друштвене 

дјелатности“ мијења се текстом „Одјељењу за образовање, здравство и социјалну заштиту и 

пронаталитетну и демографску политику“. 

 

Члан 2. 

У осталом дијелу текст Одлуке о услузи јавне кухиње , остаје непромијењен. 

 

                                                                                     Члан 3. 

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

Приједор“.  

 

  Број:                                                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                            

  Датум:                                                                                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                                                                Игор Кнегињић 
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