
 
 15.   
 На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник Републике 
Српске”,бр. 35/99)  чл. 5. и 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор”,бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
08.04.2003.године, донијела је 
     О Д Л У К У  
              О СИМБОЛУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 
     Члан 1. 
Општина Приједор има  Симбол. 
     Члан 2. 
   Симбол осликава  њене историјске и културне вриједности. 
 Симбол Општине има облик штита са  благим  линијама. 
 Подлога штита у горњем дјелу, изнад симбола Козаре и Сане је црвене боје, 
а у доњем дијелу бијеле боје. 
 Унутар штита, у горњем дијелу, налази се крст са четири оцила златне боје. 
 У средњем дијелу, плавом бојом, осликaне су контуре Козаре и ријеке Сане. 
 У доњем диелу, на  бијелој подлози, налази се симбол плаве боје у облику 
расцвјетаног слова “П” – Почетног слова имена града. 
 Цијели Симбол оивичен  је  линијом плаве боје. 
 
     Члалн 3. 
 Изворник симбола Општине Приједор чува се у Скупштини општине 
Приједор и према њему се врши обликовање симбола за употребу. 
 За употребу изворника симбола одговоран је секретар Скупштине општине. 
      
     Члан 4.   
 Симбол општине Приједор може се употребљавати у облику и садржају 
утврђеном овом одлуком и Статутом општине Приједор. 
 
     Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-022-16/2003.                ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.04.2003.године                                            Мухарем Мурселовић,с.р. 
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 16. 
 На основу чл. 5. и 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор”,бр. 2/2000)  члана 99. и 115.  Пословника Скупштине (“Сл.гласник 
општине Приједор”,бр. 10/2001),  разматрајући Приједлог одлуке о празнику 
општине Приједор Скупштина општине на сједници одржаној 08.04.2003.године, 
донијела је следећу 
        О  Д  Л  У  К  У  

1. Не усваја се Приједлог одлуке о празнику општине Приједор. 
 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
Број:01-022-17/2003.                                                ПРЕДСЈЕДНИК 
         Приједор                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дсатум: 08.04.2003.године                               Мухарем Мурселовић,с.р. 
     - - - 
 17. 
 На  основу члана  104. Пословника о раду Скупштине општине Приједор 
(“Сл.гласник Општине Приједор”,бр. 10/2001),расправљајући  о годишњем 
извјештају извршења буџета општине Приједор за 2002.годину,  на сједници 
одржаној 08.04.2003.године, донијела је слиједећи  
 
    З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се годишњи извјештај о извршењу Буџета општине Приједор за 
период јануар-децембар 2002.године. 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број: 01-401-1/03                        ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор,      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Приједор, 08.04.2003.године                                     Мухарем Мурселовић,с.р. 
     - - -  
 18. 

На  основу члана  104. Пословника о раду Скупштине општине Приједор 
(“Сл.гласник Општине Приједор”,бр. 10/2001),расправљајући примједбе на Нацрт 
одлуке о формирању, организацији, пословима и начину финансирања мјесних 
заједница ,  на сједници одржаној 08.04.2003.године, донијела је слиједећи  
 
    З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихватају се усаглашене примједбе на Нацрт одлуке о формирању, 
организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју 
општине Приједор. 
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у  
“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број: 01-022-8/03      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор,      СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Приједор, 08.04.2003.године                                     Мухарем Мурселовић,с.р. 
     - - -  
 19. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Нацрт одлуке о сеоским јавним објектима 
за снабдјевање водом, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
15.04.2003.године, донијела је 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1.Усваја се Нацрт одлуке о сеоским јавним објектима за снабдјевање водом 
за пиће.  
 2. Нацрт одлуке доставити мјесним заједницама на јавну расправу. 
 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-022-25/03                                                                   ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                        Горан Змијањац ,с.р.       
     - - -  
 20. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Нацрт одлуке о пијацама и пијачном реду , 
Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 15.04.2003.године, донијела је 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Нацрт одлуке о пијацама и пијачном реду. 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-022-24/03                                                                  ПОТПРЕДСЈЕДНИ 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                       Горан Змијањац,с.р.        
 
         - - - 
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 21. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Програм уређења градског грађевинског 
земљишта, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 15.04.2003.године, 
донијела је 
               З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Програм уређења градског грађевинског земљишта. 
2.Саставни дио овог закључка је Програм уређења градског грађевинског 

земљишта за 2003.годину. 
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 

“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-022-23/03                                                                   ПОТПРЕДСЈЕДН 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                       Горан Змијањац,с.р. 
     - - -  
 22. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Информацију о плану прољетне сјетве на 
подручју општине Приједор, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
15.04.2003.године, донијела је 
              З А К Љ У Ч А К 
 

1. Прихвата се Информација о плану прољетне сјетве на подручју општине 
 Приједор. 

2.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-330-29/03                                                                   ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                       Горан Змијањац,с.р. 
     - - -  
 23. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Извјештај о пословању ЈП Спортска 
дворана  “Младост”, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
15.04.2003.године, донијела је 
              З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Извјештај  о пословању ЈП Спортска дворана “Младост”  за 
период 1.1.-31-12-2002.године са предложеним закључцима. 
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2.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-018-5/03                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                       Горан Змијањац,с.р.   
     - - -  
 24. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Извјештај ОДКП “Комуналне услуге” 
Приједор, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 15.04.2003.године, 
донијела је 
     З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај ОДКП “Комуналне услуге” о пословању за период 
1.1. – 31.12.2002.године са предложеним закључцима. 
 2. Овај Закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-018-6/03                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                        Горан Змијањац,с.р.   
      - - -  
 25. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Извјештај  Завода за изградњу града и 
општину Приједор, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
15.04.2003.године, донијела је 
              З А К Љ У Ч А К 
 

1. Не прихвата се извјештај  Завода за изградњу града и општине Приједор 
са предвиђеним закључцима и приједлозима. 
 
 2. Овај Закључак  ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-018-7/03                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                        Горан Змијањац,с.р.  
     - - -  
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 26. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући Извјештај  о пословању и проблематици 
обављања функције ЈКП “Централна топлана” Приједор, Скупштина општине 
Приједор на сједници одржаној 15.04.2003.године, донијела је 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Информација о пословању и проблематици обављања функције  
ЈКП “Централна топлана” Приједор. 

2. Задужује се Извршна власт  Општине и руководство Топлане да 
предложе Скупштини рјешење завршетка инвестиција у року од 15 дана. 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у 
“Службеном гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-018-4/03                                                                      ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                        Горан Змијањац,с.р. 
      - - -  
 27. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
(“СЛ.гласник бр. 10/2001), разматрајући  утврђивање права кориштења градског 
грађевинског земљишта  ради грађења на општину Приједор у насељу Пећани, 
Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 15.04.2003.године, донијела је 
 
             З А К Љ У Ч А К 
 
1. Обавезује се РГУ ПЈ Приједор да за следећу Скупштину изради Нацрг рјешења 

за додјелу градског грађевинског земљишта ради градње стамбеног објекта за 
рјешавање  стамбеног питања бораца и социјално угрожених лица у насељу 
Пећани и при томе изврши преузимање земљишта које је на овој Скупштини 
означено као не преузето  ради доношења адекватног рјешења. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном 
     гласнику општине Приједор”. 
 
Број:01-018-8/03                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                         Горан Змијањац,с.р. 
      - - - 
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 28. 
 На основу чл. 47. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,бр. 35/99) 
члана 12. Закона о занатско предузетничкој дјелатности (“Сл.гласник РС”,бр. 
16/02) и члана 10. Статута  општине Приједор  (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 
2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 15.04.2003.године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о одређивању радног времена угоститељских објеката на територији општине 

Приједор 
 
         Члан 1. 
 Овом Одлуком одређује се радно вријеме угоститељских објеката на 
територији општине Приједор. 
 Угоститељским објектима у смислу ове Одлуке сматрају  се сви 
угоститељски објекти који су регистровани за пружање угоститељских услуга у 
складу са Правилником о разврставању, минималним условима и категоризацији 
угоститељских објеката (“Службени гласник РС”,бр. 7/95). 
 
          Члан 2. 
 Радно вријеме угоститељских објеката може нај дуже трајати од 7-23 часова 
у зимском периоду, а од 7-24 часова у љетном периоду. 
 Радно вријеме угоститељских објеката категорија ресторана који су 
категорисани од надлежног Министарства са три и више звјездица може најдуже 
трајати од 7-24 часа у зимском периоду, а од 7-01 часова у љетном периоду. 
 Радно вријеме угоститељских објеката категорије диско бара може трајати 
од 18-02 часова у зимском и љетном периоду. 
 
         Члан 3. 
 Угоститељски објекти којима је прописано радно вријеме у ставу 1. и 3. 
претходног члана, могу у дане викенда (петак и субота) и у дане државних 
празника Републике Српске радити један час дуже. 
 Надлежно Одјељење општине Приједор може издати посебно одобрење 
власницима угоститељских објеката којима се дозвољава дуже радно вријеме од 
прописаног у члану 2. када се у тим објектима организују свадбе, испраћаји лица на 
одслужење војног рока и друге прославе традиционалног карактера. 
 Захтјеви из претходног става подноси се надлежном органу 48 часова прије 
времена за када је прослава заказана о чему ће ндлежни орган један примјерак 
рјешења-одобрења доставити Станици јавне безбједности Приједор. 
 У дане новогодишњих празника ( 31.децембра, 1. јануара те 13. и 14. јануар 
радно вријеме угоститељских објеката је неограничено и може трајати до 24,00 
часа последњег дана празника). 
       Члан 4. 
 Под љетним периодом у смислу ове Одлуке подразумјева се период од 
01.априла до 30.септембра текуће године, а под зимским периодом од 1.октобра 
текуће године до 31. марта наредне године. 
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        Члан 5. 
 Обавјест о радном времену утврђено према одредбама ове Одлуке мора бити 
видно истакнуто на улазу у сваки угоститељски објекат и исте се морају сви 
придржавати. 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
       Члан 6. 
 Новчаном казном казниће се за прекршај предузеће или друго правно лице 
ако: 
1. На улазним вратима неистакне обавјест о радном времену (члан 5.) од 200,00 до 

2.000,00 КМ, 
2. Ако угоститељски објекат ради дуже од прописаног радног времена (члан 2. и3. 

Одлуке) новчаном казнод од 500,00 до 3.000,00 КМ. 
За прекршај из става 1. тачке 1. овог члана новчаном казном у износу од 

20,00 до 200,00 КМ казниће се и одговорно лице у предузећу или другом  правном 
лицу а за прекршај из става 1. тачке 2. Одлуке казниће се одговорно лице у 
предузећу или другом правном лицу у износу од 50,00 до 300,00 КМ. 
 За прекршај из става 1. тачке 1. и 2. претходног члана казном од 100,00 до 
1.000,00 КМ казниће се за прекршај предузетиник. 
 
        Члан 7. 
 Надзор над примјеном одредби ове Одлуке врши тржишна  инспекција. 
 
        Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 
 
Број-01-022-18/03      ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                                  Горан Змијањац,с.р. 
      - - - 
 29. 
 На основу члана 3. Закона о комуналним дјелатностима («Сл.гласник 
Републике Српске», бр. 11/95 и 51/2002) и члана 10. Статута Општине Приједор, 
(«Сл. гласник Општине Приједор», бр. 2/2000) Скупштина Општине Приједор на 
сједници одржаној  15.04.2003.године донијела је  
 

O  D  L  U  K  U 
       O ИЗМЈЕНAMA И ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ  РЕДУ 
 
                                                                  Члан 1. 
 У Одлуци о комуналном реду (“Сл.гласник Општине Приједор”, бр. 3/2002)  
у члану 18. став 1. иза тачке 7. додаје се тачка 8. која гласи: 

 “Паркирање возила”. 
                                                                 Члан 2.  
 Члан 20. мијења се и гласи: 
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“На јавним површинама забрањено је постављати столове и друге 
импровизоване објекте и вршити продају животних намирница и предмета опште 
употребе и вршити било какву услужну дјелатност изузев: 
- Творнички пакованог сладоледа, књига, часописа, разгледница, сувенира, 
наочала, лутрија; 
- Прехрамбених производа који се припремају на лицу мјеста (кокице, кестен, 
кукуруз), 
- Сезонске продаје воћа и поврћа испред продавнице са регистрованом дјелатношћу 
под одговарајућим санитарно-хигијенским условима, 
- Столова за пружање угоститељских услуга (љетне баште), 
- Приређивање забавних игара, 
- Постављање шатора и кампова”. 
                                                               Члан 3.  
 Члан 61. мијења се и гласи: 
 “Када приликом обављања надзора над примјеном одредаба ове Одлуке 
надлежни инспектор уочи  одређене неправилности, рјешењем ће наложити да се у 
одређеном року исте отклоне, а ако извршилац не поступи по извршењу, инспектор 
може наредити принудно извршење преко трећих лица, а о трошку извршеника. 
 Инспектор има право и дужности да против правних лица, одговорног лица  
у правном лицу самосталних  предузетника и физичких лица који су извршили 
повреде Закона и ове Одлуке поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка 
Суду за прекршаје”.  
                                                                Члан 4.  
 У члану 62. став 4. мијења се и гласи: 
 “Физичко лице казнит ће се за прекршај из става 1. овог члана новчаном 
казном у износу од 80-500 КМ”.  
                                                                Члан 5.  
 
 У члану 63. став 1. иза тачке 9. додаје се  тачка 10. која гласи:  
 “Ако не изврши рјешење органа надлежног за надзор”.                                                                

У члану 63. став 4. мијења се и гласи:  
           “Физичко лице казнит ће се за прекршај из овог члана новчаном казном у 
износу од 80-500 КМ”. 
                                                                Члан 6.  
 У члану 64. став 4. мијења се и гласи: 
 “Физичко лице казнит ће се за прекршај из овог члана новчаном  казном у  
износу од 80-500 КМ”.  
                                                                Члан 7.  
 У члану 65. став  1. мијења се и гласи: 
 “Физичко лице казнит ће се за прекршај из овог члана новчаном казном у 
износу од 80-500 КМ”.  
 У члану  65. иза тачке 7. додаје  се тачка 8. која гласи: 
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“За прекршаје из члана 62,63,64. и 65. ове Одлуке овлаштени инспектор – 
полицајац може учиниоцу прекршаја изрећи и наплатити новчану казну на лицу 
мјеста (мандатна казна) у износу од:                                   
а) за одговорно лице у правном лицу и самосталном привреднику 90 КМ 
б) за физичко лице 10 КМ”. 
                                                                Члан 8.  
 Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе измјењене одредбе Одлуке 
о комуналном реду објављене у “Сл.гласнику Општине Приједор”, бр .3/2002. 
 
                                                                Члан 9.  
 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у “Сл.гласнику 
Општине Приједор”.  
 
Број:01-022-20/03                                                                     ПОТПРЕДСЈЕДНИК  
          Приједор                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум: 15.04.2003.године                                                           Горан Змијањац  
      - - -  
 30. 
 На основу члана 2. став 10. и члан 3. Закона о комуналној дјелатности 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 11/95 и 51/02) и члана 10. Статута 
Општине Приједор («Службени гласник Општине Приједор», бр. 2/2000) 
Скупштина Општине Приједор на сједници одржаној дана, 15.04.2003.године, 
донијела је 

    О   Д   Л   У   К   У 
о измјенама и допунама Одлуке о одржавању и заштити зелених 

и рекрационих површина 
 
                                                                Члан 1. 
 У Одлуци о одржавању и заштити зелених и рекреационих површина 
(“Сл.гласник Општине Приједор”, бр. 6/2000) члан 22. мијења се и гласи: 
 “Дрвна маса сасјечених грана и стабала са зелених и других јавних 
површина може се путем непосредне погодбе уступити предузећу за одржавање 
јавних површина, предузећу за прераду дрвета, односно физичким лицима у колико 
предузећа нису заинтересована.  
 Процјену количине и вриједности дрвне масе врши стручна комисија коју 
образује орган управе надлежан за комуналне послове.  
 Средства наплаћена од дрвне масе  служе искључиво за набавку зеленила и 
садног дрвећа”.  
                                                                Члан 2. 
 Члан 23. мијења се и гласи: 
 “Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши орган надлежан за 
комуналну инспекцију. 
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 Када приликом обављања надзора надлежни комунални инспектор – 
полицајац утврди неправилности наложит ће отклањање истих рјешењем, а ако 
извршилац непоступи по рјешењу инспектор може наредити принудно извршење 
преко трећих лица, а о трошку извршеника.  
 Инспектор има право и дужност да против правних субјеката, предузетника 
и физичких лица који су изршили повреде Закона и ове Одлуке или нису предузели 
мјере и отклонили недостатке наложене рјешењем поднесе захтјев за покретање 
прекршајног поступка односно кривичне пријаве када је то прописано Законом”.  
 
                                                                Члан 3.  
 Члан 24. мијења се и гласи: 
 “На дијелове зеленила (поједино дрво, дрворед, парк, парк-шума итд), који 
су проглашени заштићеним објектима природе примјењују се посебни прописи”.  
 
                                                                Члан 4. 
Члан 26. мијења се и гласи: 
 “Новчаном казном у износу од 1000-3000 КМ казнит ће се правно лице или 
самостални привредник за прекршаје и то:  
- Ако не одржава зелене површине (члан 4. став 1. тачка од 1-7),  
- Ако код градње објеката око којег је планом предвиђена изградња зелене 
површине уништи стабла на земљишту које је одређено за зелену површину или их 
не заштити на начин из члана 10, 
- Ако код припреме градилишта не одвоји хумусни слој на начин из члана 11, 
- Ако без сагласности надлежног органа врши прекопе преко зелених површина    
(члан 12),  
- Ако се не брине за одржавање зелених површина које су му повјерене на 
одржавање (члан 13. и 14.),  
- Ако уредно не одржава и редовно не орезује украсне живце уз саобраћајнице на 
начин из (члана 16.),  
- Ако не одржава зелене површине на начин из (члана 17),  
- Ако без одобрења сјече стабла (члан 19),  
- Ако изврши неку радњу супротно одредби чл. 25. став 1. тачке 1-28. 
 
 За прекршаје из става 1. овог члана казнит ће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 300-500 КМ”. 
                                
                                                                Члан 5.  
 Члан 27. мијења се и гласи: 
 “Новчаном казном у износу од 80-500 КМ казнит ће се физичко лице: 
- Ако не одржава зелене површине (члан 4. став 1. тачка 2,3,6. и 7.), 
- Ако изврши неку радњу супротно одредби члана 25. став 1. тачке од 1-28”. 
 
                                                                Члан 6. 
 Иза члана 27. додаје се члан 28.  који гласи:  
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 “За прекршаје из члана 26. и 27. овлаштени инспектор – полицајац може 
учиниоцу прекршаја изрећи и наплатити новчану казну на лицу мјеста (мандатна 
казна у износу од: 
А/ за одговорно лице у правном лицу и самосталном привреднику 90 КМ  
Б/ за физичко лице 10 КМ”. 
                                                                Члан 7. 
 Члан 28. постаје члан 29., а члан 29. члан 30. 
 
                                                                Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у (“Службеном 
гласнику Општине Приједор”). 
 
Број:01-022-21/03                                                             ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
              Приједор                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:15.04.2003.године           Горан Змијањац,с.р.                                              
     - - - 
 31. 

На основу члана 3. Закона о комуналној дјелатности («Сл.гласник РС», бр. 
11/95, и 51/02) и члана 10. Статута Општине Приједор («Сл.гласник Општине 
Приједор», бр. 2/2000), Скупштина Општине Приједор на сједници одржаној 
15.04.2003.године, донијела је  
                                                            О   Д   Л   У   К   У 
                                           О ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
                                                                   Члан 1. 
 Овом Одлуком прописују се услови за снабдјевање потрошача водом за 
пиће и друге потребе као и начин експлоатације, кориштења и одржавања уређаја и 
објеката водовода и канализације на подручју Општине Приједор.  
 
                                                                   Члан 2. 
 Водоводним и канализационим објектима и уређајима у смислу одредаба 
ове Одлуке, сматрају се објекти за захватање и пречишћавање воде, црпна 
постројења, резервоари, водоводна разводна мрежа са прикључцима до мјерног 
инструмента корисника укључујући и мјерни инструмент као и ревизиони шахт 
односно канализационе мреже за одвод отпадних и оборинских вода од прикључка 
корисника на заједничку канализациону мрежу, сливнике за оборинске воде као и 
чишћење септичких јама.  
 Кућним водоводним и канализационим уређајима и инсталацијама сматрају 
се све остале водоводне и канализационе инсталације и уређаји код потрошача.  
 Под потрошачима односно корисницима подразумјевају се сва правна и 
физичка лица која се снабдјевају водом за пиће из водовода и користе 
канализационе инсталације или септичке јаме за одвођење отпадних вода (у даљем 
тексту: потрошачи).  
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                                                                  Члан 3.  
 Водоводним и канализационим објектима и уређајима (члан 2. став 1. ове 
Одлуке) као основним средствима, управља ОДКП «Водовод и канализација» чија 
је основна дјелатност одржавање водоводних и канализационих објеката и уређаја 
(у даљем тексту «Овлаштено предузеће»). 
 За одржавање мјерног мјеста и мјерног инструмента плаћа се мјесечна 
накнада. 
 Висину накнаде из предходног става утврђује Управни одбор Јавног 
предузећа уз сагласност Начелника Општине.  
 Водоводним и канализационим објектима и уређајима који не спадају у 
основна средства Овлаштеног  предузећа управљају власници објеката.  
 
 Овлаштено предузеће управља водоводним и канализационим објектима и 
уређајима, стара се о заштити тих објеката и о њиховом одржавању у исправном 
стању.                                                       
 Кућне водоводне и канализационе уређаје (члан 2. став 2. ове Одлуке) 
одржавају власници, односно корисници објекта или земљишта на којима се иста 
налазе.  
                                                               Члан 4.  
 Вода намјењена за пиће и за производњу или прераду животних намирница 
не смије садржавати материје које су штетне по здравље људи изнад прописаних 
граница и мора у погледу физичких, хемијских, биолошких и радиоактивних 
особина одговарати прописаним условима.  
 Воде које су одређене да се користе као вода за пиће не смију се користити 
на начин који би могао неповољно утицати на квалитет и количину воде за пиће.  
 Вода из водоводне мреже мора одговарати санитарно-хигијенским 
прописима. За исправност воде одговорна је Организације која управља 
водоводном мрежом.  
                                                             Члан 5.  
 Снабдјевање потрошача довољном количином здраве и питке воде је 
дјелатност од посебног друштвеног интереса. У том погледу Овлаштено предузеће 
дужно је:  
 1. Да одржава у исправном стању водоводне и канализационе уређаје, 
сливнике за оборинске воде   (члан 2. став 1.).  
 2. Да изводи радове на водоводним и канализационим прикључцима у 
цијелој дужини, без обзира на границу грађевинске парцеле.  
 3. Да путем надлежних здравствених установа редовно врши хемијску и 
бактериолошку анализу питке воде у градском водоводу, а у случају хемијске или 
бактериолошке неисправности питке воде у градском водоводу о томе се морају 
обавјестити корисници, односно потрошачи питке воде са упутством о понашању о 
таквим случајевима.  
 4. Да врши све друге послове везане за водовод и канализацију.  
 Дужности из става 1. тачка 1. овог члана имају и власници односно 
корисници водоводних и канализационих објеката из члана 2. став 3. ове Одлуке.  
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                                                                 Члан 6.  
 Усклађивање међусобних права, обавеза и одговорности у проширивању 
материјалне основе, повећања постојећих и грађења нових капацитета водоводне и 
канализационе мреже Овлаштено предузеће и потрошачи или заједница потрошача  
регулишу међусобним уговором уз сагласност надлежног органа Општине за 
комуналне послове.  
                                                                Члан 7. 
 Одлуке и други акти којима се регулишу питања развојног програма, 
обезбјеђења средстава за реализацију програма развоја, утврђивања тарифних 
ставова (цијене за потрошњу воде, одржавање  мјерног инструмента, кориштење 
канализације, канализационе уређаје, чишћење сливника за оборинске воде, 
чишћење септичких јама,  прикључке, издавање сагласности за прикључке), доносе 
се уз сагласностс надлежног органа Општине за комуналне послове.  
 
                                                               Члан 8. 
 Ако до прекида снабдјевања водом дође услед више силе (елементарне 
непогоде итд.), већих техничких сметњи у мрежи, прекида снабдјевања погонском 
енергијом или из других сличних разлога Овлаштено предузеће је дужно предузети 
све потребне мјере за што брже отклањање насталих сметњи, а о сметњама одмах 
обавјестити потрошаче путем средстава јавног информисања.  
 Када је прекид предвидив (већа оправка или реконструкција), овлаштено 
предузеће је дужно најмање 3 дана прије прекида обавјестити потрошаче.  
 
                                                              Члан 9. 
 Пројекти кућних водоводних и канализационих инсталација и уређаја 
морају бити израђени у складу са важећим техничким прописима, стандардима и 
нормативима, а радови изведени по пројектима.  
 
                                                   Члан 10. 
 Потрошачи су дужни водоводне и канализационе уређаје и инсталације 
одржавати у исправном стању како би се спријечило расипање воде или 
проузроковање других штета.  
 Трошкови који настају због неисправности водоводних и канализационих 
уређаја и инсталација потрошача падају на њихов терет, а одговорни су и за штете 
нанесене другим лицима.  
                                                              Члан 11. 
 Забрањено је кориштење водоводних инсталација и уређаја као уземљења за 
електрична постројења и направе.  
                                                              Члан 12. 
 Изграђени водоводни и канализациони објекти и уређаји (осим кућних 
инсталација) предају се након техничког пријема и издавања употребне дозволе,                                   
на управљање и одржавање Овлаштеном предузећу, а уговором између Општине и 
овлаштеног предузећа прецизирају се све међусобне обавезе. 
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II ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ВОДОВОДНУ  
     И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ 
 
                                                            Члан 13.  
 Новоизграђени постојећи  стамбени и други објекти који нису прикључени 
на водоводну и канализациону мрежу, могу се на захтјев власника односно 
корисника прикључити под следећим условима: 
1. Да су изграђене у складу са одредбама чл. 9. ове Одлуке.  
2. Да имају уграђене водомјере по одређеним стандардима. 
3. Да посједује дозволу за употребу издатог од надлежног општинског органа. 
4. Да се њиховим прикључком неће угрозити снабдјевање питком водом и 
одвођење отпадних и оборинских вода раније изграђених и прикључених објеката. 
 За нова стамбена насеља велике стамбене зграде и друге велике потрошаче 
питке воде морају се инвестиционим програмом обезбједити новчана средства и 
изградити нова изворишта воде и одговарајући уређаји и инсталације за 
дистрибуцију воде и одвод отпадних и оборинских вода, уколико постојећи објекти 
и уређаји не могу задовољити потребе нових објеката.  
 
                                                           Члан 14.  
 Овлаштено предузеће дужно је извршити прикључак на водоводну и 
канализациону мрежу ако су испуњени услови из члана 13. ове Одлуке. 
 
                                                           Члан 15.  
 Уступање радова на изградњи објеката водовода и канализације врши 
инвеститор конкурсом у складу са важећим Законским и др. Прописима. 
 Радови из претходног става могу бити уступљени једном или више извођача. 
Са одабраним извођачима радова из става 1. овог члана инвеститор закључује 
уговор којим се утврђују обостране обавезе и одговорности.  
 Прикључак на водоводну и канализациону мрежу може извршити само 
овлаштено предузеће које управља водоводном и канализационом мрежом. 
                              
                                                            Члан 16.  
 Грађевински објекти који се снабдјевају водом из водоводне мреже и 
испуштају отпадне воде у канализациону мрежу, као и отпадне воде са 
неизграђених грађевинских парцела морају имати свој властити прикључак.  
 Изузетно од предходног става, за 2 или више породичних стамбених зграда 
са по једним станом и са новом потрошњом воде, може се дозволити 1 заједнички 
прикључни вод с тим што се прикључни вод са више прикључака мора извести у 
складу са чланом 13. ове Одлуке, а потрошњу воде мјерити за сваки објекат 
посебно. 
 Прикључни вод за више прикључака има се извести тако да сјече 
регулациони правац на граници између 2 или више некретнина и да се грана у 
простору за смјештај водомјера којим се потрошња воде мјери за сваки објекат  
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посебно, а начин израде простора (шахта) за смјештај водомјера одређује 
овлаштено предузеће.  
                                                         Члан 17. 
 Водоводни, односно канализациони прикључак је дио водоводне односно 
канализационе инсталације и уређаја којим се врши спајање са прикључним водом 
односно канализацијом. 
 Водоводни прикључак почиње од мјерног инструмента, а ако исти не 
постоји од споја са уличном водоводном цијеви или цјеви секундарне мреже. 
 
                                                         Члан 18. 
 Снабдјевање водом из водовода на подручју гдје нема канализационе мреже 
може се дозволити само под условом да је предходно обезбјеђен одвод отпадних 
вода на прописан начин.  
                                                         Члан 19. 
 Овлаштено предузеће може дозволити изградњу прикључног вода, односно 
одвођење отпадних вода који се одваја од главне водоводне мреже, односно 
припаја главној канализационој мрежи,  а прелази преко 1 или више сусједних 
некретнина уз сагласност власника некретнина.  
 Ови доводни односно одводни водови су дио главне водоводне односно 
канализационе мреже. Санирање прекопа након постављања подземних 
инсталација дужан је извршити инвеститор радова.  
 
                                                               Члан 20.  
 Забрањено је самовољно прикључивање на водоводну и канализациону 
мрежу. Ако се такав прикључак изведе Овлаштено предузеће ће прикључак 
искључити на терет прикључиоца и пријавити га надлежном општинском органу за 
вршење надзора над примјеном ове Одлуке који ће против истог предузети 
Законом порписане мјере.                                 
 На начин из предходног става поступиће се и против потрошача, односно 
корисника који без одобрења надлежног органа на свом објекту, односно 
земљишту изведе нове интерне водоводне или канализационе инсталације или их 
реконструјише и без одобрења прикључи.  
 
                                                                Члан 21.  
 Сви трошкови који настану прикључењем на водоводну, односно 
канализациону мрежу падају на терет будућег потрошача воде или корисника 
канализације.  
                                                                Члан 22. 
 За извођење оправки и промјена на водоводном или канализационом 
прикључку није потребна сагласност потрошача, али је Овлаштено предузеће о 
овим радовима дужно предходно обавјестити потрошаче.  
 Ако су радови из предходног става били хитне природе, потрошач се о њима 
може обавјестити накнадно.  
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                                                               Члан 23.  
 Сваки квар или штету на водоводу, канализационом прикључку и 
водомјеру, потрошач је дужан пријавити Овлаштеном  предузећу,  а оно је дужно 
одмах, а најкасније у року од 24 сата рачунајући од пријема пријаве предузети све 
потребне мјере ради отклањања квара. Уколико Овлаштено предузеће не предузме 
мјере по пријави потрошача, потрошач ће се обратити надлежном органу за 
вршење надзора над примјеном одредаба ове Одлуке који ће према Овлаштеном 
предузећу предузети Законом и овом Одлуком прописане мјере.  
 
                                                                Члан 24.  
 Сметње на водоводном односно канализационом прикључку које настану 
кривицом или непажњом потрошача отклањају се о трошку потрошача, а сметње 
настале кривицом извођача радова на његов трошак.  
 У спорним случајевима из предходног става о плаћању трошкова одлучује 
надлежни Суд. Спор не одлаже извршење оправке.  
 
                                                               Члан 25.  
 У случају реконструкције водоводне и канализационе мреже, односно 
прикључака Овлаштено предузеће ће извести потребне радове о трошку 
инвеститора који мјења постојеће стање.  
 
                                                              Члан 26.  
 Сви прикључни водови и доводи, односно одводи на прикључним водовима 
преносе се без накнаде у основна средства Овлаштеног предузећа, без обзира о 
чијем су трошку изведени. 
 
III  ВОДОМЈЕРИ, ПОТРОШЊА И ПЛАЋАЊЕ  
 
                                                              Члан 27.  
 Потрошња воде мјери се водомјером. 
 У случају да је водомјер привремено ван употребе (квар) или је на контроли 
исправности – баждарењу, потрошња воде утврђује се паушално на основу 
просјечне потрошње воде из предходног шестомјесечног периода.  
 
                                                             Члан 28.  
 Док се не обезбједе технички услови за мјерење и потрошњу воде сваког 
потрошача у стамбеним зградама са више станова, мјерење и потрошња воде врши 
се заједнички за сваки објекат, односно стубиште на начин прописан овом 
Одлуком,  а за сваког потрошача индивидуално само у случајевима из става 2. 
члана 27. ове Одлуке.  
                                                           Члан 29.  
 Уградња водомјера врши се по правилу, непосредно иза регулационе линије.  
 Водомјер мора бити смјештен у посебном окну (шахту) израђеном по 
одређеном типу и по упутствима надлежног органа.  
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                                                                Члан 30.  
 Окно (шахт) за смјештај водомјера мора бити снабдјевено прописаним 
поклопцем израђеним од ливеног жељеза или челичног лима.  
 Постојећа окна морају се прилагодити условима из става 1. овог члана у 
року од 18 мјесеци по ступању на снагу ове Одлуке. 
 
                                                                Члан 31. 
 Потрошач је дужан овлаштеним лицима омогућити несметан приступ 
водомјеру.  
                                                               Члан 32. 
 Окно (шахт) израђено прије ступања на снагу ове Одлуке у коме је отежан 
рад око измјене, одржавања и очитавања водомјера , потрошач је дужан 
прилагодити одређеном типу најкасије у року од 18 мјесеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.  
 У случају да због неодржавања окна (шахта) у исправном стању пријети 
опасност од загађивања воде, Овлаштено предузеће може обуставити снабдјевање 
водом док се исто не доведе у исправно стање.  
 
                                                               Члан 33. 
 Водомјери који нису основно средство Овлаштеног предузећа  сматрају се 
средством њиховог имаоца.  
 Уградњу и замјену водомјера врши по правилу Овлаштено предузеће.  
 Ако потрошач жели да сам набави водомјер дужан је да набави водомјер 
који одговара условима утврђеним од стране Овлаштеног предузећа.  
 Одржавање водомјера се врши о трошку Овлаштеног предузећа.  
 Баждарење водомјера врши се на начин регулисан важећим прописима.  
 
                                                               Члан 34.  
 Обрачунавање потрошње воде неће се вршити на основу водомјера који није 
прегледала служба одређена за контролу водомјера и на којем нема пломбе као 
доказа за баждарење.  
 У случају из предходног става потрошња воде се мјери на начин одређен у 
члану 27. став 2. ове Одлуке.  
                                                                Члан 35.  
 Потрошња воде утврђује се према разлици стања бројила водомјера на крају 
и на почетку обрачунског раздобља, с тим да се читају само цијели кубни метри 
утрошене воде.                                          
                                                              Члан 36. 
 Редовну контролу исправности (баждарење) водомјера врши Овлаштено 
предузеће у прописаним роковима и у овлаштеној баждарници о свом трошку.  
 Под редовном контролом водомјера из предходног става подразумјевају се 
радње од скидања са мреже до поновног постављања водомјера на мрежу. 
 Овлаштено предузеће дужно је извршити и ванредну контролу исправности 
водомјера с тим што трошкове контроле сноси подносилац захтјева.  
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                                                            Члан 37. 
 У случају већих одступања од + 3% врши се исправљање зарачунатог износа 
за воду према висини установљеног одступања у корист потрошача.  
 За обрачун се узима највеће одступање између доње и горње гаранције 
тачности показивања, а обрачунати износ се може исправити само за вријеме у 
којем је водомјер неисправно показивао стање и то с размјерно према 
евидентираној потрошњи, али највише за 90 дана.  
 Начин обрачуна из предходног става примјењује се и у случају када се 
временско раздобље неисправног показивања потрошње не може тачно утврдити.  
 
                                                           Члан 38. 
 Кориштење питке воде из градског водовода за прање и полијевање улица, 
скверова и других јавних површина најстрожије је забрањено. Ватрогасна служба 
може без накнаде користити питку воду из градске мреже али искључиво за 
гашење пожара. Кориштење питке воде из градског водовода за прање возила у 
ауто-праонама и сервисима је строго забрањено. 
 
                                                            Члан 39. 
 Очитавање водомјера врше овлаштени радници Овлаштеног предузећа који 
морају имати службено овлаштење и на захтјев потрошача односно корисника исто 
показати.  
 Стање бројила на водомјеру очитава се по распореду који утврђује 
Овлаштено предузеће, а може се вршити у времену између 6 и 15 сати.  
 Очитавање се може вршити и у другом термину уз предходну обавјест 
потрошача, али не ноћу.  
                                                               Члан 40. 
 Потрошач је дужан омогућити овлаштеном лицу очитавање водомјера и 
преглед инсталација у објекту.                                             
 
 Ако потрошач на било који начин онемогући овлаштено лице да прегледа 
инсталације и очита водомјер, потрошња воде за тај период одређује се процјеном, 
а коначан обрачун приликом следећег очитавања. У наведеном случају Овлаштено 
предузеће ће о томе обавјестити надлежни орган управе за надзор над примјеном 
одредаба ове Одлуке који ће против одговорног потрошача предузети Законом и 
овом Одлуком прописане мјере.  
                                                           Члан 41.  
 Орган управљања објектом односно потрошач дужан је плаћати накнаду за 
кориштење воде и канализационе мреже све док не поднесе одјаву. Одјава може 
бити трајна или привремена.  
 Промјена органа управљања објектом односно потрошача пријављује се у 
писменој форми.  
                                                           Члан 42.  
 Потрошња воде се може одјавити трајно и привремено. Трајно се може 
одјавити потрошња воде за објекте који се не употребљавају. У случају приремене  
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одјаве потрошње воде затвара се улични вентил а код трајне одјаве водомјер се 
скида са мреже.  
 Трошкови затварања вентила, скидања и поновног уграђивања водомјера и 
отварања вентила сноси подносилац захтјева.  
 
                                                            Члан 43.  
 Власник породичне стамбене зграде прикључене на водовод и канализацију, 
који у њој не станује, а није извршио одјаву по предходном члану, обавезан је 
плаћати накнаду за кориштење воде и канализације, осим ако је по основу 
закљученог уговора о заснивању станарског односа, односно о закупу пословне 
просторије обавеза плаћања прешла на носиоца станарског права односно закупца.  
 
                                                            Члан 44. 
 Сваку промјену потрошач је дужан у року од 8 дана пријавити Овлаштеном 
предузећу.  
                                                            Члан 45. 
 За утрошену воду из водоводне мреже, кориштење канализационе мреже 
као и чишћење септичке јаме корисник плаћа утврђену накнаду.  
 Потрошачи чије септичке јаме нису доступне возилима и цистернама 
овлаштеног предузећа, због непрописне изградње, дужни су исте чистити сами без 
ометања сусједних објеката.  
 Код потрошача из предходног става очитавање бројила водомјера врши се 
сваког мјесеца, осим домаћинстава гдје се очитавање водомјера врши најмање 
једном годишње.   
                                                       Члан 46.  
 До уградње мјерила за сваког потрошача појединачно, потрошачи код којих 
се потрошња воде не може мјерити посебним водомјером за сваког потрошача, 
накнаду за утрошену воду и кориштење канализационе мреже плаћају према броју 
чланова домаћинства.  
                                                       Члан 47. 
 Накнаду за кориштење канализационе мреже потрошачи плаћају према 
кубном метру утрошене воде.  
 Потрошачи који нису прикључени на канализациону мрежу него за одвод 
отпадних вода користе септичку јаму плаћају накнаду за чишћење септичких јама 
по броју цистерни за одвоз отпадних вода, док потрошачи који не користе 
водоводни прикључак односно воду из мреже, а користе канализациону мрежу, 
плаћају 50% од паушалне потрошње одређене за кориштење воде.   
                                                        Члан 48.  
 Сви потрошачи, прије прикључења на водоводну и канализациону мрежу 
дужни су платити прикључну таксу у прописаном износу Овлаштеном предузећу 
на коју сагласност даје Одјељење за стамбено комуналне послове Општине 
Приједор.  
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                                                       Члан 49. 
 Рекламација на обрачун потрошње воде, кориштења канализационе мреже и 
чишћења септичких јама могу се поднијети овлаштеном предузећу у року од 15 
дана по пријему обрачуна и утврђене мјесечне аконтације.  
          

Члан 50.  
 Сви потрошачи дужни су уградити појединачне водомјере у року од 18 
мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.  
 
IV ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ  
 
                                                        Члан 51. 
 За утрошак воде за гашење пожара не плаћа се накнада. 
 
                                                        Члан 52. 
 У случају већих губитака воде до којих је дошло услед квара на самом 
водомјеру (притиска) или више силе, кога потрошач није могао благовремено 
уочити Овлаштено предузеће ће на захтјев потрошача истог ослободити плаћања 
дијела накнаде за тако изгубљену воду, али не за дужи рок трајања квара од 10 
дана.  
 Потрошач је дужан да контролише исправност водомјера и да о кваровима 
правовремено обавјештава овлаштено предузеће.  
 
V  ЈАВНИ ИЗЛИЈЕВИ  И ХИДРАНТИ 
 
                                                    Члан 53. 
 Јавни излијеви су: јавне чесме, водоскоци, фонтане и сл.  
 Водни објекти из предходног става могу се изграђивати у складу са 
концепцијом урбанистичког плана или по захтјеву инвеститора репрезентативног 
грађевинског објекта, али по одобрењу надлежног органа за просторно уређење 
Општине Приједор. Јавним чесмама управља власник односно инвеститор.  
 Трошкови постављања излијева и накнада за утрошену воду из водовода 
падају на терет власника.  
                                                            Члан 54. 
 Из хидраната у јавној употреби воду могу узимати само органи ватрогасне 
службе и други овлаштени органи и организације. Сви остали интересенти за  
узимање воде из хидраната морају имати посебно одобрење од Овлаштеног 
предузећа.  
 Потрошња воде из јавних хидраната, ако се не мјери водомјером, утврђује се 
и плаћа на основу комисијске процјене. У комисију, коју образује Овлаштено 
предузеће улази и представник потрошача воде.  
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VI ЗАШТИТНЕ МЈЕРЕ  
 
                                                           Члан 55.   
 Забрањено је извођење прикључака  на прикључном водоводу испред 
водомјера или између уличног вода и водомјера.  
 Изузетно, Овлаштено предузеће може условити, односно дозволити израду 
таквог прикључка ради прикључења сусједног објекта. Овакав прикључак изводи 
се на исти начин и уз исте услове као и прикључни вод.  
 
                                                            Члан 56. 
 Инвеститор, односно корисник објекта је дужан прије прикључења објекта 
на водоводну мрежу прибавити атест од овлаштене организације о исправности 
кућних водоводних инсталација.  
                                                          Члан 57. 
 Овлаштено предузеће је дужно прије прикључења објекта на водоводну 
мрежу извршити дезинфекцију кућних водоводних инсталација ради спречавања 
загађења воде. Трошкови дезинфекције падају на терет потрошача воде.  
 
                                                          Члан 58. 
 Овлаштено предузеће има искључиво право отварања и затварања вентила 
на улици и испред водомјера.  
 У случају квара или оправке на кућној водоводној инсталацији потрошач 
може затворити вентил али само иза водомјера.  
 Затварање вентила испред водомјера потрошач може извршити само у 
случају квара водомјера, али је о томе дужан обавјестити Овлаштено предузеће ако 
затварање вентила траје више од 3 сата.  
 
                                                          Члан 59. 
 Потрошач је дужан да кућне водоводне и канализационе инсталације 
заштити од оштећења и кварова и да се стара да буду исправне за трајно служење 
својој намјени.  
 Потрошач је дужан благовремено предузети све потребне мјере да се дио 
водоводног прикључка, као и водоводне и канализационе инсталације на његовој 
некретнини заштите од замрзавања.  
                                                                 Члан 60.  
 Ради контроле водоводне и канализационе мреже и инсталација, 
овлаштеним радницима мора се омогућити слободан приступ на све дијелове 
некретнина и у све објекте преко којих се врши снабдјевање водом, односно одвод 
отпадне воде.  
                                                                Члан 61.  
 У канализациону мрежу забрањено је испуштати, односно убацивати, смеће, 
пепео, гипс, цемент, пијесак, троску, крпе, лед, снијег, угинуле животиње и перад,                                 
као и све друге чврсте и кабасте предмете и материјале, било преко кућне 
канализационе мреже или преко уличних сливника и силаза.  
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 Изузетно, на посебно припремљеним мјестима може се одобрити убацивање 
снијега и леда у канализацију.  
 Смеће и други отпаци скупљени чишћењем улица, тргова, пијаца и других 
јавних површина, не смију се убацивати у сливнике канализационе мреже.  
 У канализациону мрежу забрањено је убацивати и испуштати запаљиве и 
друге предмете који могу изазвати пожар, експлозију или оштетити канализациону 
мрежу и њено функционисање.  
                                                               Члан 62.  
 Вода и све друге течности које имају температуру већу од 90 степени 
целзијуса, или које садрже шкодљиве киселине, алкалије и сл. не смију се 
испуштати у канализациону мрежу.  
 Воде од кондензација и воде кориштене за расхлађивање парних котлова као 
и из занатских и индустријских радионица могу се испуштати у канализациону 
мрежу само по посебним прописима о заштити вода.  
 
                                                              Члан 63. 
 Забрањено је неовлаштено уграђивање усисних пумпи (које побољшавају 
притисак) индивидуалним корисницима на водоводну мрежу.  
 
                                                              Члан 64. 
 Течности које садрже предмете које се не смију испуштати у канализациону 
мрежу могу се испуштати једино ако се предходно из њих одстране предмети и 
шкодљиве материје.  
                                                              Члан 65. 
 Овлаштено предузеће као и потрошачи  дужни су  предузети све мјере за 
спречавање и отклањање кварова  и расипање и губитка воде у водоводној мрежи, у 
сагласности са потрошачима вршити преглед кућних водоводних инсталација и 
уређаја, потрошачима предлагати отклањање нађених недостатака, односно 
налагати поправке кварова.  
 Ако потрошач ни послије поновљеног налога не изврши поправак кварова, 
Овлаштено предузеће ће обавјестити орган надлежан за надзор над примјеном ове 
Одлуке.  
                                                             Члан 66. 
 У случају веома тешке нештасице воде, нарочито послије елементарних 
непогода Одјељење за стамбено комуналне послове може прописати начин 
ограничавања потрошње воде, контролу и мјере за извршење Одлуке.  
 
                                                             Члан 67. 
 Ограничење потрошње воде из предходног члана не односи се на ватрогасну 
службу за случај гашења пожара.  
                                                           Члан 68. 
 Овлаштено предузеће има право затворити воду на водоводном прикључку 
у следећим случајевима: 
1. Кад потрошач одјави потрошњу воде,  
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2. Кад се досадашња потрошња одјави, а нова не пријави, 
3. Кад стање интерних водоводних инсталација и уређаја угрожава здравље 
корисника због квалитета воде у водоводној мрежи или загађености окна (шахта), 
4. Кад се врши отклањање сметњи и кварова на интерној водоводној и 
канализационој инсталацији или на водоводној односно канализационој мрежи, 
5. Кад је окно (шахт) за смјештај водомјера загађен, затрпан или неприступачан, а 
потрошач и послије опомене није предузео нужне мјере да се стање поправи, 
6. Кад потрошач крши прописе о штедњи воде, ако је штедња одређена, 
7. Кад потрошач не плати рачун или не плати аконтацију за потрошњу воде и 
кориштење канализационе мреже од 15-тог у мјесецу за протекли мјесец, 
8. Кад потрошач преко неовлаштеног лица угради водомјер,  
9. Кад водомјер стане прије истека рока, или показује ненормалну потрошњу, а 
потрошач одбије да плати трошкове оправке ванредног баждарења,  
10. Ако потрошач поквари водомјер. 
11. Ако потрошач не поступи у складу са чл. 8. ове Одлуке. 
                                             
 У случајевима из става 1. овог члана довод воде за снабдјевање потрошача 
остаје затворен све док се отклоне узроци због којих је извршено затварање а 
трошкови затварања и поновног отварања падају на терет потрошача. Ако постоје 
разлози за затварање воде за поједине потрошаче који користе заједнички водомјер 
(веће стамбене зграде), искључење се може извршити кад орган управљања зграде 
одбије да плати утрошак  воде, или се не уклоне сметње и кварови.  
                                                           
VIII  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
                                                  Члан 69. 
 Новчаном казном у износу од 3000 – 8000 КМ казнит ће се Овлаштено 
предузеће:  
1. Ако не одржава у исправном стању водоводну мрежу и уређаје, канализационе 
уређаје, сливнике за оборинске воде и септичке јаме (члан 5. став 1.). 
2. Ако не контролише хигијенску и бактериолошку исправност воде (члан 5. тачка ) 
3. Ако не предузме потребне мјере за што брже отклањање сметњи које су 
узроковале прекид снабдјевања водом или о сметњама не обавјести потрошаче 
(члан 8.). 
4. Ако не предузме потребне мјере за отклањање кварова и штета на водоводном, 
односно канализационом прикључку и водомјеру (члан 23.). 
5. Ако не предузме мјере или  не отклони недостатке наложене  рјешењем органа 
надлежног за надзор над примјеном ове Одлуке (члан 75).   
 За прекршај из предходног става казнит ће се и одговорно лице у 
овлаштеном предузећу новчаном казном у износу од 300 – 1000 КМ.  
 
                                                            Члан 70. 
 Новчаном казном у изиносу од 1000 – 6000 КМ казнит ће се за прекршај 
правно лице у својству власника односно корисника:    
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1. Ако објекат или грађевинску парцелу не споји са водоводном односно  
канализационом мрежом у складу са чл. 13. и 16. ове Одлуке.  
2. Ако не прибави атест о исправности кућних водоводних инсталација (члан 56.).  
 
 За прекршај из предходног става казнит ће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 200 – 800 КМ.  
 За прекршај из предходног става казнит ће се самостални привредник у 
својству власника односно корисника новчаном казном у износу од 1000-2000 КМ.  
 За прекршај из става 1. овог члана казнит ће се и физичко лице у својству 
власника односно корисника новчаном казном у износу од 80-500 КМ. 
 
                                                      Члан 71.  
 Новчаном казном од 1000-3000 КМ казнит ће се за прекршај потрошач 
правно лице: 
1. Који водоводне инсталације и уређаје користи као уземљење за електрична 
постројења и уређаје (члан 11.).   
2. Који не пријави квар или штету на водоводном односно канализационом 
прикључку и водомјеру (члан 23.).  
3. Који окно (шахт) за смјештај водомјера не одржава уредно (члан 32.).                                                  
4. Који о промјенама не обавјести овлаштено предузеће у прописаном року (члан 
44).  
5. Који о затварању вентила испред водомјера не обавјести Овлаштено предузеће у 
року већем од 3 сата (члан 58.). 
6. Ако не поступи у складу са одредбом чл. 40 ове Одлуке. 
7. Ако не поступи у складу са чланом 50. ове одлуке                                                    
8. Који самовољно врши прикључење на водовод, односно канализациону мрежу 
или без одобрења на свом земљишту односно објекту изврши нове интерне 
водоводне и канализационе инсталације или их реконструише (члан 20).  
9. Који не прилагоди своје окно (шахт) одређеном типу водомјера  (члан 30). 
10. Који изведе прикључак на прикључном воду испред водомјера или између 
уличног вода и водомјера (члан 55.). 
11. Који се не брине о исправности кућних водоводних и канализационих 
инсталација и не обезбједи исте од оштећења и замрзавања (члан 59). 
12. Који онемогућава овлаштеним радницима контролу инсталација и водомјера 
(члан 60). 
13. Који у канализациону мрежу испушта воду и друге течности преко дозвољене 
темпаратуре и са запаљивим штетним материјама  (члан 62). 
14. Који у канализациону мрежу испушта односно убацује забрањене ствари (члан 
61.). 
15. Који користи воду из јавног водовода за потребе ауто-праоне или сервиса (члан 
38). 
16. Који неовлаштено врши уграђивање усисних пумпи (члан 63.). 
17. Који не изврше наложене поправке водоводних инсталација за отклањање 
расипања воде (члан 65).  
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18. Који се не придржава плана ограничења потрошње воде (члан 66.). 
 
 Зас прекршах из предходног става казнит ће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 200 – 500 КМ.  
 За прекршај из предходног става казнит ће се самостални привредник у 
својству власника односно корисника новчаном казном у износу од 1000 – 1500 
КМ.  
 За прекршај из предходног става казнит ће се физичко лице у својству 
власника или корисника новчаном казном од 80-500 КМ.  
 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
                                                          Члан 72. 
 Водоводни и канализациони уређаји и инсталације изграђени до ступања на 
снагу ове Одлуке за које није издата употребна дозвола, односно није извршен 
технички пријем, или су изведени без техничке документације или мимо техничке  
документације, морају се у периоду од 18 мјесеци санирати и ускладити са 
одредбама ове Одлуке.  
 Власници ових објеката су дужни обезбједити средства да се изврши 
њихово санирање и усклађивање са одредбама чл. 13. ове Одлуке у горе наведеом 
року. 
                                                          Члан 73.  
 Обавезе одржавања водоводне и канализационе мреже има потрошач све 
док се не испуне услови из чл. 12. ове Одлуке и инсталације и уређаји не предају 
Овлаштеном предузећу на управљање без обзира што су прикључене на градски 
водовод.  
                                                         Члан 74. 
 Контролу над извршавањем ове Одлуке врши санитарна, комунална и 
водопривредна инспекција.  
                                                        Члан 75.  
 Орган надлежан за контролу над извршавањем одредаба ове Одлуке има 
право и дужност да рјешењем налаже субјектима отклањање одређених 
недостатака и предузимање мјера предвиђених Законом и овом Одлуком као и да 
подноси захтјеве за покретање прекршајног поступка код Суда за прекршаје за 
повреде одредби Закона и ове Одлуке.  
 Ако извршилац не изврши отклањање недостатака или не предузме 
одређене мјере наложене рјешењем органа који је надлежан да врши надзор над 
примјеном одредаба ове Одлуке овлаштени орган ће рјешење извршити преко 
трећих лица,  а о трошку извршиоца.  
 За прекршаје из члана 69,70. и 71. ове Одлуке овлаштени инспектор – 
полицајац може учиниоцу прекршаја изрећи и наплатити новчану казну на лицу 
мјеста (мандатна казна) у износу од : 
А) За одговорно лице у правном лицу и самосталном привреднику 90,00 КМ. 
Б) За физичко лице 10,00 КМ.  
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                                                           Члан 76.  
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о водоводу и 
канализацији («Сл.гласник Општине Приједор», бр. 3/2001) . 
         
                                                           Члан 77. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у («Сл.гласнику 
Општине Приједор»).  
 
Број: 01-022-22/03                                                          ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
          Приједор                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                              Горан Змијањац,с.р. 
     - - -  
 32. 
 На Основу члана 50. и 67. Закона о уређењу простора (“Сл.гласник 
Републике Српске”,бр. 84/2002) и члана 10. Статута општине Приједор 
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на 
сједници одржаној 15.04.2003.године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Регулационог плана Рудника жељеуне руде “Љубија” – 
Централна рудишта 

 
                                                                  I 
 Доноси се измјена и допуна Регулационог плана Рудника жељезне руде – 
Централна рудишта. 
 Границе простора који је обхваћен иизмјенама и допунама Плана прецизније 
су одређене у графичком дијелу Плана. 
  

   II 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела 

 
Текстуални дио пројекта садржи: 

А. Уводно образложење, 
Б. Извод из Плана ширег подручја, 
Ц. Стање организације уређења и кориштења простора, 
Д. Пројекција изградње и уређења простора, 
Д1. Намјена површина, 
Д2. Планирана изградња и општи УТУ 
Д3. парцелација, грађевинске и регулационе линије, 
Д4. Заштита средине, обликовање простора, 
Е. Одредбе и смјернице за провођење Плана, 
Ф. Подаци о валоризацији постојећих објеката у подручју обухвата 
 

Графички дио Пројекта садржи следеће карте: 
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1. Постојеће стање са границом обухвата     Р = 1:2500 
2. Извод из регулационог плана Рудника жељезне 
    руде “Љубија” – Централна рудишта    Р = 1:5000 
3. Инжењерско-геолошка карта     Р = 1:2500 
4. Оцјена природних и створених услова 
    а) Постојеће стање изграђености     Р = 1:2500 
5 План намјене површина      Р = 1:2500 
6. План просторне организације     Р = 1:1000 и 1:2500 
7. План саобраћаја и нивелације     Р = 1:1000 
8. Инфраструктура – синтеза карта     Р = 1:2500 
9. Инфраструктура 
   Водовод и канализација      Р = 1:2500 
10. Енергетика и телекомуникације    Р = 1:2500 
11. Термотехничке инсталације     Р = 1:2500 
12. План грађевинских и регулационих линија   Р = 1:2500 
 

   III 
 

 Елаборат Плана, израђен је АД “Индустропројект” Приједор у мјесецу 
фебруару 2003.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 
   IV 

 План се излаже на стални јавни увид код Општинског органа управе 
надлежног за послове просторног уређења. 

 
  V 

О провођењу ове Одлуке стараће се Орган из тачке IV.  
 
 VI 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 
 
 
Број:01-022-19/03     ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године,                                       Горан Змијањац,с.р. 
     -  - - 
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 33. 
 На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник Републике 
Српске”,бр. 35/99), члана 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор 2/2000) и члана 23. Пословника скупштине општине Приједор 
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на 
сједници одржаној 08. и 15.04.2003.године, донијела је 
 
          Р Ј Е Ш Е Њ Е 
  о разрјешењу предсједника  Скупштине општине 
 
1. Мурселовић Мухарем, из Приједора, разрјешава се дужности предсједника 

Скупштине општине Приједор са 15.04.2003.године. 
 
2. Ово рјешење објавити у “Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број: 01-111-22/03.                                                            ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 21.04.2003.године                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                      Горан Змијањац,с.р. 
      - - - 

34. 
 На основу чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник 
општине Приједор”,бр. 10/2001),  Скупштина општине Приједор на сједници 
одржаној 15.04.2003.године, донијела је 
 
             Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. Именује се Комисија за планирање општинског развоја. 
2. Састав комисије накнадно ће утврдити клубови одборника и Начелник 

општине. 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у 

“Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
Број: 01-111-21/03                                                          ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
          Приједор                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 15.04.2003.године                                               Горан Змијањац,с.р. 

- - -  
 

35                      
 Рјешења из имовинско правне области које је Скупштина општине донијела 
на сједници одржаној 15.04.2003.године. 
 
-РЈЕШЕE  број: 01-475-346/03 

 
1.УСВАЈА се захтјев АЈДАРИЋ СТЕВЕ из Приједора, те му се даје 

сагласност за продају недовршеног објекта на којем су изведени кров и груби  
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грађевински радови лежећег на земљишту  у насељу Свале II код Н. Блонице 
ознчено са  
- к.ч.бр. 731/768 у површини од ...............................      162 м2 
- к.ч.бр. 731/761 у површини од ...............................      193 м2 
- к.ч.бр. 731/715 у површини од ...............................          8 м2 
уписане у зк.ул.бр. 7005 и 7004 К.о. Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 3738/7, 
3736/7 и 3714/37, пл.бр. 4559 К.о. Приједор II) 
 
-РЈЕШЕЊ Е број: 01-475-348/03 
 

1.УСВАЈА се захтјев ВУЧЕН Вује РАДЕ из Приједора те му се даје 
сагласност за продају недовршеног објекта на којем су изведени основни 
грађевински радови са кровом, лежећег на земљишту у новоизграђеној  Улици  бр. 
"1200" у насељу Свале, ознчено са  
- к.ч.бр. 731/728 и к.ч.бр. 731/733 обе уписане у зк.ул.бр. 7003 К.о. Приједор ( по 
новом премјеру к.ч.бр. 3734/3 и 3732/3) 
 
-РЈЕШЕЊЕ  Број: 01-475-349/03 
 
 1. НЕ УСВАЈА СЕ парцелација земљишта установљена рјешењем о 
урбанистичкој сагласности бр. 06-364-161/02 од 25.09.2002. године. 
 2. НЕ УСВАЈА СЕ захтјев КРНЕТА ЗОРАНА сина РАЈКА из Приједора, те 
му се не утврђује право трајног кориштења на градском грађевинском земљишту у  
ул. Ђ. Јакшића у насељу Урије, на којем је бесправно изградио породичну стамбену 
зграду, а које земљиште је означено са: 
- к.ч.бр. 729/45 у површини од 513 м2 уписана у зк.ул.бр. 6601 К.о. Приједор са 

правом кориштења ради изградње породичне стамбене зграде у корист 
Радаковић Дуишанке ( по новом премјеру иста одговара к.ч.бр. 4294 уписана у 
пл.бр. 2788 К.о. Приједор II, као посјед КРНЕТА Рајка ЗОРАНА. 

 
-РЈЕШЕЊЕ  Број: 01-475-347/03   
 
 1. НЕ УСВАЈА СЕ парцелација установљења рјешења о урбаснистичкој 
сагласности бр. 06-364-174/02 од 05.07.20002.године. 
 
 2. НЕ УСВАЈА СЕ захтјев РЕШИЋ МУНЕВЕРЕ из Приједора, те му се не 
утврђује право трајног кориштења на градском грађевинском земљишту у С. Граду 
на којем је бесправно изградио породичну стамбену зграду, а које земљиште је 
означено са: 
- к.ч.бр. 17/54 у површини од ............................      310 м2 
- к.ч.бр. 17/78 у површини од ............................        40 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 
7585 на Завод за изградњу града, 
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- к.ч.бр. 17/177 у површини од ..........................         37м2 уписана у зк.ул.бр. 171 на 
Општенародну имовину ( по новом премјеру к.ч.бр. 1711 уписана у пл.бр. 3039 као 
посјед Општине Приједор). 
      - - -  
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 “Службени гласник” издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и 
штампа Стручна служба Скупштине општине Приједор. 
 Главни и одговорни уредник ВУКОВИЋ РАДЕНКО, дипломирани правник, 
канцеларија број 24.-зграда Скупштине општине Приједор телефон бр. 052 213-897. 
 Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерака.  
 
 


