
 
 

  

 
 1. 

На основу  члана 10 .Статута Општине Приједор (Сл. гласник Општине Приједор 
2/2000) и члана 93 .Пословника скупштине општине (Сл. гласник Општине Приједор 
бр.10/2001) скупштина општине Приједор на  IV сједници  одржаној дана 08.02.2005..године 
донијела је:         

П Р О Г Р А М     Р А Д А 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ЗА 2005. ГОДИНУ 

 
 I  У В О Д  
 
 Програм рада Скупштине општине Приједор за 2005.годину садржи активности 
Скупштине који произилазе из Устава, закона, Статута општине, утврђене политике и 
економског развоја општине, као и друге послове и  задатке у рјешавању питања од интереса 
за грађане. 
 

Програмом  рада утврђује се садржај послова и задатака Скупштине, начин и рокови 
њиховог извршавања као и носиоци тих активности.  

 
 У припреми за израду Програма рада прибављени су приједлози и мишљења 

политичких партија и Начелника општине Приједор. 
 
Скупштина општине Приједор у 2005.години ће своје активности усмјерити у складу 

са овим Програмом рада који обухвата најактуелнија питања друштвено економског развоја 
која су од интереса за грађане, предузећа, установе и друге облике организовања живота и 
рада у општини Приједор. 

Овај Програм рада Скупштине остаје отворен током цијеле године за све иницијативе, 
приједлоге, примједбе и сугестије од интереса за све грађане, предузећа, установе и друге 
субјекте.  
 

Посебну пажњу у овој години заслужују активности у вези са примјеном Закона о 
локалној самоуправи по којем је потребно обезбједити пропорционалну заступљеност 
конститутивних народа и група осталих у органима јединице локалне самоуправе на основу 
резултата на последњем попису становништва. Потребно је извршити усклађивање општих 
аката Скупштине са наведеним Законом што подразумјева доношење Статута и Пословника 
Скупштине општине Приједор. Из примјене тога Закона произилази да је потребно донијети 
и одлуку о мјесним заједницама, односно исту усагласити Законом. 
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 Скупштина у оквиру својих надлежности у Програмској години треба да формира 
повремене комисије као што су Комисија за доношење одлука о симболима Општине,  
празнику Општине те комисију за  именовање и промјену назива улица и тргова  које би 
предложиле Скупштини квалитетне одлуке из ове области. 

Имајући у виду распрострањеност општине Приједор, њену величину и број 
насељених мјеста потребно је подузети одређене активности, на покретању иницијативе за 
формирање градске скупштине и сагледавање могућности формирања више општина  унутар 
града. 

Током цијеле године  Скупштина ће водити  активности  у стварању услова за бољи 
рад многих установа, предузећа, спортских  клубова и културно умјетничких друштава те 
удружења грађана. 

Скупштина ће разматрати и  друга питања  која нису предвиђена овим Програмом, за 
која током године покрену иницијативу грађани, политичке странке и партије и други 
легитимни субјекти, а у складу са Законон,Статутом општине и Пословником Скупштине 
општине .  
 У циљу остваривања Програма рада Скупштине за 2005. годину, оствариће се у првом 
реду сарадња са Начелником општине, општинском управом, политичким партијама и 
другим органима и организацијама.  
 Како је програм сачињен по тромјесечјима па је у том смислу и поребно пратити 
његово извршење. 

Прво тромјесечје је првенствено посвећено разматрању извјештаја о раду Начелника 
општине, јавних предузећа и установа са подручја општине Приједор. 

У другом, трећем и четвртом тромјесечју потребно је да се конкретизују задаци 
општине у смислу доношења одлука и закључака ради извршења напријед дефинисаних 
задатака и текућих обавеза. 
II САДРЖАЈ  ПРОГРАМА  РАДА 

ЈАНУАР-МАРТ 2005. ГОДIНЕ 
1. Приједлог Програма  рада СО-е за 2005.годину 

Обрађивач: Стручна служба СО-е 
Предлагач; Предсједник СО-е 

2. Извјештај о раду Начелника општине и раду општинске административне службе 
Обрађивач: Стручна служба Начелника општине. 
Предлагач: Начелник општине. 

3. Извјештај о извршењу Буџета за 2004.годину. 
Обрађивач: Одјељење за финансије. 
Предлагач: Начелник општине. 

4. Приједлог одлуке о задужењу општине Приједор по основу кредита и гаранција у складу 
са важећим законским прописима. 
Обрађивач: Одјељење за финансије. 
Предлагач: Начелник општине. 

5. Приједлог одлуке о централном гријању. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 
Предлагач: Начелник општине. 

6.   Информација о примјени Одлуке о одређивању радног времена угоститељских 
      објеката на подручју општине Приједор. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
      Предлагач: Начелник општине. 
7. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног времена 
    угоститељских објеката на територији општине Приједор. 
    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
    Предлагач: Начелник општине. 
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8. Приједлог програма прољећне сјетве на подручју општине Приједор за 2005.год. 
    Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности 
    Предлагач: Начелник општине. 
9. Приједлог утрошка средстава остварених по основу претварања пољопривредног у 
    непољопривредно земљиште у току 2005.год. 

Предлагач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатностил 
Предлагач: Начелник општине. 

10.   Приједлог нацрта Статута општине Приједор. 
Обрађивач: Комисија за прописе. 
Предлагач: Начелника општине 

11. Приједлог Статута општине Приједор. 
Обрађивач: Комисија за прописе. 
Предлагач: Начелник општине. 

12. Приједлог Омладинске политике за општину Приједор. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
      Предлагач: Начелник општине. 
13. Информација о примјени Закона о одржавању стамбених зграда и Правилника  
      о упису у регистар заједница етажних  власника стамбених зграда. 
     Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
     Предлагач: Начелник општине. 
14. Приједлог одлуке о увођењу и регулисању градског саобраћаја. 
      Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
      Предлагач: Начелник општине. 
15. Правилник о мјерама заштите на подручју општине Приједор. 
       Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
      Предлагач. Начелник општине. 
16. Приједлог одлуке о зонама санитарне заштите изворишта питке воде. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
      Предлагач: Начелник општине. 
17. Програм асфалтирања и насипања локалних и некатегорисаних путева на подручју 
      општине Приједор 
      Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
      Предлагач: Начелник општине. 
18. Приједлог одлуке о формирању, организацији, пословима и начину  
     финансирања мјесних заједница на подручју општине Приједор. 
     Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине. 

Предлагач: Предсједница Скупштине општине. 
19. Извјештај о раду установа из области културе ( Библиотека, Позориште, Музеј и 
      Галерија). 
      Обрађивач: Одјељење за привреду. 
      Предлагач: Начелник општине. 
20. Стратегија развоја општине Приједор за период 2005-2009. 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
 Предлагач: Начелник општине. 
 
АПРИЛ – ЈУНИ 2005.ГОДIНЕ 

1. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о усвајању Буџета општине Приједор за 2005.год. 
Обрађивач: Одјељење за финансије. 
Предлагач: Начелник општине.  

2. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о усвајању одлуке о извршењу Буџета општине 
Приједор за 2005.год. 
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Обрађивач: Одјељење за финансије 
Предлагач: Начелник општине. 

3. Приједлог одлуке о грађевинском земљишту. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
Предлагач: Начелник општине. 

4. Приједлог одлуке о приступању израде урбанистичког пројекта за блокове у улици Вука 
Караџића. 
Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
Предлагач: Начелник општине.   

5. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналној накнади. 
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове 
Предлагач: Начелник општине.   

6. Приједлог одлуке којом се одређују накнаде за етажне власнике у циљу обезбјеђења 
средстава за хитне интервенције.  
Обрађивач: Одјељење за стамбено комуналне послове. 
Предлагач: Начелник општине.   

7.   Информација о пословању предузећа за 2004.годину. 
Обрађивач: Одјељење за привреду 
Предлагач: Начелник општине. 

8 . Информација о току процеса приватизације на подручју општине Приједор  
     за  2004.г. 
    Обрађивач: Одјељење за привреду. 

Предлагач: Начелник општине.   
9. Информација о оствареном извозу-увозу привредних субјеката општине Приједор. 

Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине.   

10. Информација о реализацији  СЕЕНЕТ ПРОГРАМА (Програми локалне владе 
      покретачи развоја).  

Обрађивач: Стручна служба Начелника општине. 
Предлагач: Начелник општине.  

11. Информација о реализацији програма "ДРЦ" (Данско Вијеће за избјеглице) 
Обрађиач: Стручна служба Начелника општине. 
Предлагач: Начелника општине. 

12. Информација о стању и развоју туризма општине Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

13. Информација о плану жетве и откупа стрних жита рода 2005.год. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду. 
      Предлагач: Начелник општине. 
14. Информација о пословању јавних предузећа на подручју општине Приједор. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду. 
      Предлагач: Начелник општине. 
15. Информација о легализацији бесправно изграђених објеката према Одлуци СО-е 
      бр.01-022-3/04 од 30.01.2004.године. 
      Обрађивач: Одјељење за просторно уређење. 
      Предлагач: Начелник општине  
16. Приједлог закључка о обавезивању Народних посланика са подручја општине 
      Приједор да код Народне скупштине РС покрену иницијативу о регресирању 
      трошкова производње ради стимулације пољопривредне производње. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
      Предлагач: Начелник општине. 
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17. Информација о примјени члана 3. Закона о локалној самоуправи. 
      Обрађивач: Стручна служба Начелника општине. 
      Предлагач: Начелник општине. 

ЈУЛИ – СЕПТЕМБАР 2005.ГОДИНЕ 
1. Извјештај о ревизији свих рјешења и утврђивању статуса службеника и других 
     запослених у Општинској административној служби. 
     Обрађивач: Стручна служба Начелника општине. 
     Предлагач: Начелник општине. 
2.   Приједлог одлуке о условима држања и гајења пчела. 

Обрађивач: Одјељење за привреду 
Предлагач: Начелник општине. 

3. Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању и функционисању 
    цивилне заштите општине Приједор 
    Обрађивач: Одсјек за цивилну заштиту. 
    Предлагач: Начелник општине. 
4.   Информација о броју и структури регистрованих привредних субјеката (физичких  
      и правних лица) на подручју општине Приједор. 

Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

5.  Информација о реализацији прољетне сјетве у 2005.год. 
Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

6.  Информација о стању ловства и риболовства на подручју општине Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

7.   Информација о стању шумарства на подручју општине Приједор 
Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

8. Информација о цјелокупном стању дјечије заштите на подручју општине Приједор. 
Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ("Дом здравља" Приједор, 
Центар за социјални рад, Дјечији вртић "Радост" итд.). 
Предлагач: Начелник општине. 

9. Информација о санирању школских објеката и опреме школа  намјештајем и 
       училима 

Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
Предлагач: Начелник општине. 

10. Информација о раду спортских друштава и организација на подручју општине 
      Приједор. 
       Обрађивач: Одјељење за привреду. 
       Предлагач: Начелник општине. 
11. Информација о стању управног рјешавања у Општинској административној служби 
      за прво полугодиште 2005. 
      Обрађивач: Стручна служба Начелника општине. 
      Предлагач: Начелник општине. 
12. Извјештај о реализацији пројекта "Поправка квалитета киселих земљишта на 
      подручју општине Приједор" за прво пол. год. 2005.год. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду. 
      Предлагач: Начелник општине. 
13. Извјештај о раду Дјечијег вртића "Радост" Приједор за 2004/5. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности (Дј. вртић  "Радост"). 
      Предлагач: Начелник општине. 



Страна - 7 -                           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                           Број:1/2005 
________________________________________________________________________________ 
 

 

14. Информација о функционисању невладиног сектрора на подручју општине 
      Приједор. 
      Обрађивач: Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 
      Предлагач: Начелник општине. 
15. Покретање иницијативе за формирање градске скупштине и сагледавање 
      могућности формирања  више општина унутар града. 
      Обрађивач: Стручна служба Начелника општине. 
      Предлагач: Начелник општине. 
 

ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 2005.ГОДИНЕ 
1. Извјештај о реализацији јесење сјетве у 2005.год. 

Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

2. Приједлог Одлуке о Буџету општине Приједор за 2006.годину 
Обрађивач: Одјељење за финансије. 
Предлагач: Начелник општине. 

3. Програма рада Скупштине општине за 2006.годину 
Обрађивач: Стручна служба Скупштине општине. 
Предлагач: Предсједник Скупштине општине. 

4.   Информација о процесу приватизације на подручју општине Приједор за 2005.год. 
Обрађивач: Одјељење за привреду. 
Предлагач: Начелник општине. 

5.   Информација о примјени Закона о локалној самоуправи. 
      Обрађивач: Стручна служба Начелника општине. 
       Предлагач: Начелник општине. 

 
 III  РАЗМАТРАЊЕ ПИТАЊА ИЗ ПРОГРАМА РАДА  
        СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 
 Зависно од карактера и значаја питања предвиђених Програмом рада Скупштине 
Републике Српске нарочито оних од посебног значаја за општину Приједор, на сједницама 
Скупштине општине Приједор, заузимаће се ставови и одлучивати да се путем посланика 
изврши одговарајући утицај и заступе интереси општине Приједор у Народној Скупштини 
Републике Српске. 
 
 IV   ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Скупштина општине ће разматрати и друга питања која нису обухваћена овим 
Програмом а о којима је, у складу са Законским и другим прописима надлежна да одлучује и 
то: 

- питање о утврђивању општег интереса, 
- питања избора и именовања и провођење  кадровске политике, 
- питања похвала, одликовања и признања 
- као и друга питања која буду иницирали одборници, Начелник општине, органи 

мјесних заједница, политичких организација, предузећа, удружења грађана и друга 
правна лица и субјекти. 

 За свако тромјесечно засједање Скупштине општине Приједор поднијеће се 
информација о безбједносној ситуацији на подручју општине Приједор (Станица јавне 
безбједности) и 

 Информација о реализацији Скупштинских закључака.(Начелник општине) као и 
информацију инспекцијских и других контролних органа. 
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 V   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА                                                                   
 Због правовремене припреме извршења овим Програмом предвиђених материјала а у 
вези са закључцима Скупштине општине Приједор обрађивачи материјала предвиђених за 
припрему по овом Програму, дужни су да се придржавају одређених рокова.   
 Када је по одређеном питању утврђена активност и задатак за више обрађивача и 
извршилаца носиоцима активности сматраће се обрађивач који је први по реду наведен. 
 Када је по одређеним питањима, прије одлучивања Скупштине општине, 
организована јавна расправа, обрађивач материјала је дужан указати на скупштинска питања, 
приједлоге, сугестије и примједбе учесника у јавној расправи. 
 Обавеза свих носилаца активности и задатака при реализацији овог Програма је: 

- да материјали буду стручно обрађени и припремљени у довољном броју примјерака, 
са јасно назначеним и образложеним разлозима и циљевима, писани језички и 
граматички јасним ријечима, уз појашњење свих стручних израза, 

- да материјале претходно доставе на разматрање  овлаштеном предлагачу, а након 
тога, у случају да то буде потребно, са извршеним инсправкама, измјенама и 
допунама, најкасније 10 дана прије предвиђеног рока, доставе материјале Стручној 
служби ради благовремене доставе и дистрибуције материјала за засједање 
Скупштине општине, како би Скупштина могла одржавати сједнице према Програму, 

- да материјале разматрају радна тијела Скупштине општине из своје надлежности те 
мишљења о истим доставе Скупштини. 
Општинска управа и друге организације дужни су своје програме рада усагласити са 

задацима утврђеним овим Програмом, а у случају немогућности остваривања одређених 
рокова, о томе писмено обавјестити Скупштину општине. 

Овај Програм ће се након његовог усвајања доставити свим носиоцима активности и 
задатака, као и свим другим субјектима заинтерсованим за његово праћење и реализацију. 
 
Број: 01-022-6/05            ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 08.02.2005.године                                            Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . .  
 2. 
 На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/2004), 
члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/00), и члана 98. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), 
Скупштина општине Приједор на IV сједници одржаној 08.02.2005.године, донијела је  
 
     О Д Л У К У  
          Члан 1. 
 Овом Одлуком образује се Тим за провођење Пројекта породичне медицине на 
подручју општине Приједор ( у даљем тексту: Тим) по функцији у саставу: 
 
 1. Павић Марко, дипл.правник . Начелник општине Приједор руководилац, 
 2. Пашалић Др. Азра - предсједник Скупштине општине Приједор 
 3. _________________начелник Одјељења за привреду и друштв. дјелатности, 
 4. Павковић Др. Споменка- директор ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
 5. Бановић Ристо,дипл.психолог-замјеник директора ЈЗУ Дом здравља Приједор, 
 6. Берета Др. Александар -директор Филијале фонда здравствене заштите Приједор, 
 7. Јелача др. Весна, одборник Скупштине општине Приједор 
 8. Ивић др. Душко, директор Опште Болнице Приједор и 
 9. Ахмић Земира, спец. пород. медицине. 
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         Члан 2.  
 Задатак Тима из члана 1. ове Одлуке је да проводи Пројекат породичне медицине на 
подручју општине Приједор, те да редовно о томе крајем године, а прије усвајања буџета 
општине за наредну годину, извјештава Скупштину општине Приједор. 
         Члан 3. 
 Задужује се ЈЗУ Дом здравља Приједор да донесе Правилник о раду Тима. 
         Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-5/05        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2005.године                                                          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 3. 
 На основу чл. 54. и 55. Закона о буџетском систему Републике Српске, ("Сл.гласник 
РС",бр. 96/03 и 14/04), и члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на IV сједници одржаној 
08.02.2005.године, донијела је 

О Д Л У К У 
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР ЗА ИЗДАВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА РЕПРОГРАМ 

ДУГА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПРИЈЕДОР 
 
      Члан 1.  
 Одобрава се задужење општине Приједор у износу до: 500.000 КМ (Словима: 
петстотинахиљада kонвертибилних марака). 
      Члан 2. 
 Задужење по овој гаранцији служиће за  сврху обезбјеђења измирења обавеза Центра 
за социјални рад по репрограму са Пореском управом републике Српске. 
 
      Члан 3. 
 Одлуком о годишњем обрачуну за 2003.годину и Одлуком о измјенама одлуке о 
усвајању буџета општине Приједор за 2004.годину, Општина Приједор је прихватила обавезу 
Центра за социјални рад о неизмиреним порезима и доприносима са припадајућим каматама. 
 
      Члан 4. 
 Ова Одлуке ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-4/05              ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:08.02.2005.године       Прим. др. Азра Пашалић 
      . . . 
 4. 
 На основу чл. 35. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04), а на 
приједлог начелника општине Приједор Скупштина општине Приједор на IV сједници 
одржаној 08.02.2005.године, донијела 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу начелника одјељења Општинске управе Приједор 
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 I - Због истека мандата, разрјешавају се дужности начелници одјељења Општинске 
управе Приједор, и то: 
 
 1. Мирзад Исламовић, начелник Одјељења за општу управу, 
 2. Миленко Ђукановић, начелник Одјељења за финансије, 
 3. Станко Марковић, начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове и  
 4. Мишо Родић, начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту. 
 
 II- Овлашћује се Начелник општине Приједор да, до избора начелника одјељења 
Административне службе, именује вршиоце дужности начелника одјељења. 
 III- Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-12/05        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
          Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2005.године         Прим. др. Азра Пашалић,с,р, 
      . . . . 
 5. 
 На основу чл. 41. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04), чл. 10. 
Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/00), Скупштина општине 
Приједор на IV сједници одржаној 08.02.2005.године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 
1. БАБИЋ ЉИЉАНА, бира се за замјеника начелника  општине Приједор на временски 
    период трајања мандата Начелника општине, односно Скупштине општине Приједор. 
 
1. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
    општине Приједор". 
 
Број:01-111-15/05                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор,       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2005.године                           Прим. др. Азра пашалић,с.р. 
      . . . .  
 6. 
 На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04), чл. 10. 
Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/00), Скупштина општине 
Приједор на IV сједници одржаној 08.02.2005.године, донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПОТПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 
1. ТУБИН ДУШАН, бира се за потпредсједника Скупштине општине Приједор на временски 
    период трајања мандата Скупштине општине Приједор. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
    општине Приједор". 
Број:01-111-14/05                         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор,       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2005.године                           Прим. др. Азра пашалић,с.р. 
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 7. 
 На основу члана 10 Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000) и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор, ("Сл. гласник општине 
Приједор ,бр. 10/2001), на приједлог политичких партија и странака Скупштина општине на 
IV сједници одржаној дана 08.02.2005.године донијела је следеће  

 
Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е  

о именовању  сталних радних тијела Скупштине општине Приједор 
 
I 

 Именују се кандидати за  стална радна тјела Скупштине општине како слиједи: 
 1. Мандатно имунитетска комисија: 
 а) Адамовић Ранко, приједлог СДС-а 
 б) Тадић Драго, приједлог СНСД Милорад Додик 
 в) Мутић Миле, приједлог СП РС 
 2. Комисија за прописе: 
 а) Зрнић П.Милорад, приједлог СДС-а 
 б) Тубин Душан, приједлог СНСД Милорад Додик 
 в) Сикирић Алија, приједлог СДА 
 г) Крагуљ Љиљана, приједлог  СНСД  Милорад Додик 
 д) Куриџа Милан, приједлог ДНС 
 3. Комисија за награде и признања: 
 а) Павић Далибор, приједлог СНСД Милорад Додик, 
 б) Стојић Ратко, приједлог СДС 
 в) Прим. др. Азра Пашалић, приједлог Странка за БиХ 
 4. Комисија за вјерска питања: 
 а) Кос Винко, приједлог СДС 
 б) Радић Владо, приједлог СРС РС 
 в) Кулашић Теуфик, приједлог СДА 
 5.Комисија за друштвени положај жене и равноправност полова: 
 а) Јелача Весна, приједлог СНСД Милорад Додик 
 б) Ратко Стојић, приједлог СДС, 
 в) Вучета Весна, приједлог ДНС 
 г) Анђић Душко,приједлог СДС, 
 д) Ђаковић Нада, приједлог ПДП 
 6. Одбор за друштвени надзор и представке: 
 а)  Анђић Војислав, приједлог СНСД Милорад Додик 
 б) Анђић Душко, приједлог СДС 
 в) Вучета Весна, приједлог ДНС 
 г) Мурселовић Мухарем, приејдлог Странка за БиХ, 
 д) Јауз Нино, приејдлог СНСД Милорад Додик 
 7. Одбор за регионалну и међународну сарадњу: 
 а) Прпош Томислав, приједлог ДНС 
 б) Тарањац Слободан, приједлог СДС 
 в) Блажевић Месуд, приједлог СДА, 
 г) Кесић Александар, приједлог СНСД Милорад Додик, 
 д) Бабић Љиљана, приједлог СНСД Милорад Додик,   
 8. Одбор за социјалну заштиту: 
 а) Поповић-Радић Славица, приједлог ДНС 
 б) Анђић Ранко, приједлог ПДП 
 в) Јелача Весна, приједлог СНСД Милорад Додик 
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 г) Шкерић Златко приједлог СДА 
 д)  Кантар Жељко, странка за БиХ 
 9. Савјет за спорт 
 а) Торбица Бошко, приједлог СНСД Милорад Додик 
 б) Вујковић Станко, СРС РС 
 в) Стијепић Раденко, приједлог СДС 
 г) Антонић Славко, приједлог ПДП 
 д) Прпош Томислав, приједлог   ДНС 
 10. Савјет за културу: 
 а) Еленков Радојка, приједлог СНСД Милорад Додик, 
 б) Берета Александар, приједлог СДС 
 в) Малбашић Биљана, приједлог ДНС, 
 г) Панић Рада, приједлог СНСД Милорад Додик 
 д) Кнежевић Владимир, приједлог СРС РС 
      II 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
Број:01-111-13/05       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Датум:08.02.02005.                                                                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 8. 
 На основу чл. 124. Закона о основној школи ("Сл.гласник РС",бр. 38/04), чл. 112. 
Закона о средњој школи ("Сл.гласник РС",бр. 38/04) и чл. 27. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/00), Скупштина општине Приједор на IV сједници 
одржаној 08.02.2004.године, донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа у Приједору 

 
           I 
 За чланове школских одбора из реда локалне заједнице, у двадесет основних и 
средњих школа у Приједору, именују се: 
 1. Вујасиновић Милан, у ОШ "Десанка Максимовић"-Приједор, 
 2. Јефтић Ђурађ, у ОШ "Бранко Ћопић"-Приједор, 
 3. Кос Зоран, у ОШ "Петар Кочић"-Приједор, 
 4. Кркић Ениса у ОШ "Доситеј Обрадовић"-Приједор, 
 5. Милашиновић Миле у ОШ "Јован Цвијић"-Брезичани, 
 6. Димовска Маргита у ОШ "Младен Стојановић"-Љубија, 
 7. Селман Месудија у ОШ "Бранко Радичевић" - Ћела, 
 8. Марић Весна у ОШ "Петар Петровић Његош"-Буснови, 
 9. Растока Миљана, у ОШ "Ћирило и Методије" - Трнопоље, 
          10. Хрнић Аида у ОШ "Козарац"-Козарац, 
          11. Грубан Љубиша у ОШ "Вук Караџић"-Омарска, 
          12. Лајић Младен у ОШ "Јован Дучић"-Ламовита, 
          13. Суљановић Сеад у Средњој и основној музичкој школи -Приједор, 
          14. Бјелајац Драгана у Специјалну основну и средњу школи "Ђорђе  
                 Натошевић"-Приједор 
          15. Здјелар Дарко у Гимназију "Свети Сава"-Приједор, 
          16. Росић Радојица у Угоститељско-економску школу- Приједор, 
          17. Др. Кесић Александар у Медицинско-технолошку и грађевинску школу.Приједор 
          18. Фетибеговић Алија у Машинску школу - Приједор, 



Страна - 13 -                           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                           Број:1/2005 
________________________________________________________________________________ 
 

 

          19. Будимир Славко у Електротехничку школу - Приједор и  
          20. Косић Миленко у Пољопривредно-прехрамбену школу - Приједор. 
      II 
 Чланови школског одбора именују се на четири године, а дужност обављају 
добровољно и без накнаде. 
      III 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-111-16/05        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2005.године         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
       . . . . 
 9. 
 На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04) и 
члана 10. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор",бр.2/00), 
Скупштина општине Приједор на IV сједници одржаној  08.02.2005.донијела је  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању листе стручњака за чланове у комисије за спровођење поступка пријема 
службеника 

 
I 

 Утврђује се листа за чланове изборних комисија за спровођење поступка 
запошљавања службеника:  
 1. Др. Александар Кесић, 
 2. Божо Грбић, дипл. инг. електротехнике  
 3. Вученовић Свето, дипл. ецц, 
 4. Глушац Мирослав, дипл инг. рударства, 
 5. Здјелар Дарко, дипл.инг. машинства, 
 6. Торбица Жељко, дипл.инг. технологије, 
 7. Радун Љиљана, дипл. правник, 
 8. Хамулић Исмет, дипл. правник, 
 9. Џафић Вехбија, дипл. ецц, 
 10. Исламовић Менсур, дипл. правник, 
 11. Исламовић Мерима, дипл. правник, 
 12. Хамулић Рамиза, дипл. правник, 
 13. Др. Златко Шкерић, 
 14. Хрнић Аида, дипл. ецц, 
 15. Исламовић Мирзад, дипл.правник, 
 16. Врањеш Душан, магистар технологије, 
 17. Мејакић Доста, дипл правник, 
 18. Топић Ранко, дипл. ецц, 
 19. Кршић Мирјана, дипл.ецц, 
 20. Крчковски Владимир, професор, 
 21. Ђермановић Милан, дипл.инг. рударства, 
 22. Ђукановић Миленко, дипл.ецц 
 23. Бабић Светлана, професор, 
 24. Дујо Миланко, дипл.инг. хортикултуре, 
 25. Миодраг Деретић, дипл.правник, 
 26. Зорана Мирковић, дипл.политиколог, 



Страна - 14 -                           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                           Број:1/2005 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 27. Светлана Чеко, професор математике, 
 28. Слободан Тута, дипл. инг. рударства, 
 29. Драго Грбић, дипл. ецц, 
 30. Миленко Ђаковић, дипл.инг. машинства, 
 31. Мирко Совиљ, доктор, 
 32. Раде Јаворић, професор, 
 33. Сташко Бајић, дипл. економиста, 
 34. Драшко Додош, дипл. агроном, 
 35. Драгутин Родић, дипл. правник, 
 36. Милан Куриџа, дипл. правник, 
 37. Мирко Гламочанин, професор 
 38. Росић Живко, дипл.ецц 
 39. Вујасиновић Милан, дипл.инг. хемије, 
 40. Вуковић Раденко, дипл. правник, 
 41. Томић Раденко, дипл. правник, 
 42. Дукић Др. Душанка, стоматолог, 
 43. Ивић др. Душко,љекар специјалиста, 
 44. Дошен Никица, дипл.инг. организације рада, 
 45. Јакуповић Санел, дипл.инг. 
 46. Алишић Анел, Мр.људских права и демократије, 
 47. Др. Беглербеговић  Ибрахим, физијатар-љекар, 
 48. Сивац Нусрета, дипл.правник 
 49. Пашалић Хусеин, Соц. радник, 
 50. Кахримановић Бесима, дипл. ецц, 
 51. Фетибеговић Фатима, дипл. инг. архитектуре, 
 52. Талић Есад, спец. педагог, 
 53. Комљеновић Марјан, инг.  
 54. Селман Фаик, дипл.инг.  
 55. Клаут Борис, менаџер за хотељерство, 
 56. Кулашић Неџмија, проф. енглеског и њемачког језика, 
 57. Пашалић Аднан, дипл.ецц, 
 58. Грозданић Амра, дипл.правник. 
      II 
 Листа из тачке 1. овог рјешења служиће Начелнику општине као јединствена листа за 
делегирање у изборне комисије у процедури запошљавања, именовања и постављања 
службеника. 
      III 
 Ово рјешење ће се објавити у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-17/05                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2005.год.       Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
       . . . . 
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 10. 
Број:01-475-5/05 
Датум: 08.02.2005.године 
 
 На основу члана 44. и члана  45. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник 
РС",бр. 41/03 ) и на основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 2/2000), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор у предмету поновног 
разматрања додјеле градског грађевинског земљишта по Судској пресуди број:У 212//04 од 
13.09.2004.године  ЦДЕ Б.Д.О.О. Сарајево, на сједници одржаној  08.02.2005.године, 
донијела је следеће 
     Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА СЕ захтјев ЦДЕ Б. Д.О.О. Сарајево за додјелу на кориштење ради изградње 
пословног објекта - трговине, "Хипермаркет", неизграђено грађевинско земљиштe: 
 
- к.ч.бр. 27/97 у површини од .......................................... 5924 м2 
  уписана у зк.ул.бр. 7809 К.О. Приједор на име Општина Приједор (по новом премјеру  
-  к.ч.бр. 2986/2). 
 
 11. 
 Акти Начелника општине 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",бр. 101/04) и члана 29. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 2/00), а на основу овлашћења из Рјешења Скупштине општине Приједор 
број:01-111-12/05 од 08.02.2005.године, начелник општине Приједор, доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности 

 
 1. Радана Даљевић, дипл. правник, именује се за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за привреду и друштвене дјелатности, на период  до 60 дана. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 02-111-18/05       Начелник Општине 
Датум: 09.02.2005.године            Марко Павић 
      . . . .  
  На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске",бр. 101/04) и члана 29. Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор",бр. 2/00), а на основу овлашћења из Рјешења Скупштине општине 
Приједор број:01-111-12/05 од 08.02.2005.године, начелник општине Приједор, доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за борачко инвалидску заштиту 

 
 1. Мишо Родић, дипл. правник, именује се за вршиоца дужности начелника Одјељења 
за борачко инвалидску заштиту, на период до 60 дана. 
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 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 02-111-20/05       Начелник Општине 
Датум: 09.02.2005.године            Марко Павић 
      . . .  
 
  На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске",бр. 101/04) и члана 29. Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор",бр. 2/00), а на основу овлашћења из Рјешења Скупштине општине 
Приједор број:01-111-12/05 од 08.02.2005.године, начелник општине Приједор, доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за финансије 

 
 1. Миленко Ђукановић, дипл.ецц, именује се за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за финансије, на период до 60 дана. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 02-111-19/05       Начелник Општине 
Датум: 09.02.2005.године            Марко Павић 
      . . .  
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",бр. 101/04) и члана 29. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 2/00), а на основу овлашћења из Рјешења Скупштине општине Приједор 
број:01-111-12/05 од 08.02.2005.године, начелник општине Приједор, доноси 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу 

 
 1. Мирзад Исламовић,дипл. правник, именује се за вршиоца дужности начелника 
Одјељења за општу управу, на период до 60 дана. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 02-111-21/05       Начелник Општине 
Датум: 09.02.2005.године            Марко Павић 
       . . . . 
 На основу чл. 43. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04)и чл. 29. 
Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/00), а на основу 
овлаштења из Рјешења СКупштине општине Приједор број:01-111-12/05 од 
08.02.2005.године, начелник општине Приједор, доноси 
     Р Ј Е Ш Е Њ Е  
   о именовању вршиоца дужности начелника 
        Одјељења за стамбено комуналне послове 
 



Страна - 17 -                           "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                           Број:1/2005 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 1. Радан Вукадиновић, дипл.инг. саобраћаја, именује се за вршиоца дужности 
начелника Одјељења за стамбено комуналне послове, на период до 60 дана. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
Број:02-111-22/05       Начелник Општине 
                                    Марко Павић 
Датум: 21.02.2005.године 
 
 ОГЛАСНИ ДИО 
 12. 
 На основу члана 29. Правилника о упису у регистар заједница етажних власника 
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор објављује  
      О Г Л А С  
 
  Код Одјељења за стамбено комуналне послове Општинске управе Приједор извршен 
је упис  Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
 
 Регистарском листу број 73/04 Рјешењем број:08-372-204/04 од 17.12.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање зградом, Приједор, улица Вука Караџића бр. 
27. 
ОСНИВАЧИ: 6 етажних власника зграде 
Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника.Иступа у правном 
промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, 
чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
ЗАСТУПА: Шимчић Звонко, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 75/04 Рјешењем број:08-372-208/04 од 29.12.2004.г. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање дијелом зграде Ц-1, улица А.Ј.Рашковића број 11-
13, Приједор. 
Оснивачи: 12 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање дијелом зграде за рачун етажних власника. Иступа у правном 
промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном имовином, 
чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела 
зграде. 
ЗАСТУПА: Панић Љубомир предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 77/05 Рјешењем број:08-372-1/05 од 11.01.2005.г. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Приједору ул. М.П. Зимоњића, зграда Ц-
3, улаз 4, Приједор, Ул. М.П.Зимоњића, зграда Ц-3, ул. 4.  
Оснивачи: 22 етажна власника дијела зграде-улаза. 
Дјелатност: 70320-управљање дијелом зграде-улазом, за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела 
зграде-улаза. 
ЗАСТУПА: Мутић Јадранка, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 78/05 Рјешењем број:08-372-7/05 од 17.01.2005.г.   
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде Ц-4, улаз 1, Приједор, Улица 
Митрошолита Петра Зимоњића Ц-4/1, насеље Пећани. 
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Оснивачи: 11 етажних власника-сувласника, дијела зграде-улаза. 
Дјелатност: 70320-Управљање дијелом зграде-улазом за рачун етажних власника-сувласника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања дијела зграде-улаза. 
ЗАСТУПА: Ханџић Хамдија, предсједник скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
______________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 79/05 Рјешењем број:08-372-14/05 од 20.01.2005.г.  
Назив и сједниште: Заједница етажних власника ламела 5. и 6. зграде Г-3, Пећани, Приједор, 
Пећани Г-3, ламела 6. 
Оснивачи: 21 етажни власник дијела зграде-ламела. 
Дјелатност:70320-управљање дијелом зграде-ламела за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела 
зграде-ламела. 
ЗАСТУПА: Брдар Бранимир, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________   
Регистарском листу број 76/05 Рјешењем број:08-372-221/05 од 20.01.2005.г. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Проте Матеје Ненадовића 
бр. 17 
Оснивачи: 14 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
ЗАСТУПА: Војниковић Хасан, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 80/05 Рјешењем број:08-372-15/05 од 20.01.2005.г. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање дијелом зграде, Приједор, Ул. Митрополита 
Петра Зимоњића Г-3, улаз 1. 
Оснивачи: 10 етажних власника дијела зграде-улаза. 
Дјелатност: 70320-управљање дијелом зграде-улазом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела 
зграде-улаза. 
ЗАСТУПА: Вуковић Драгана, предсједник скупштине заједнице, заступа заједницу 
самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 74/04 Рјешењем број:08-372-206/04 од 21.12.2004.г. 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника дијела зграде М-1, Л-А, Приједор, Ул. Мајора 
Милана Тепића бр. 1.  
Оснивачи: 15 етажних власника дијела зграде-ламеле. 
Дјелатност: 70320-Управљање дијелом зграде-ламелом, за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином.  
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела 
зграде-ламеле. 
ЗАСТУПА: Атлија Руди, предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења. 
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Регистарском листу број 81/05 Рјешењем број:08-372-22/05 од 25.01.2005.г. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање дијелом зграде М2, Приједор, Ул. Мајора Милана 
Тепића улаз бр. 15. 
Оснивачи: 20 етажних власника дијела зграде-улаза. 
Дјелатност: 70320-управљање дијелом зграде-улазом, за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела 
зграде улаза. 
ЗАСТУПА: Вученовић Миленко, предсједник скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
 13. 
     И С П Р А В К А 
  у Одлуци о усвајању буџета општине Приједор за 2005.године. 
 
 У оквиру потрошачке организације: Удружења и фондације на страни 153 Службеног 
гласника бр. 7/2004., "Буџетска ставка:- 614200-Грантови појединцима-Подршка пројеката 
омладини у износу од 75.000 КМ мијења се назив текста и гласи:- 614200-Грантови 
појединцима-Финансирање омладинске политике у износу од 75.000КМ. 
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 "Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа 
Стручна служба Скупштине општине Приједор. 
 За Главног и одговорног уредника ШКОНДРИЋ ЖЕЉКО,дипломирани правник, 
канцеларија број 59 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Гласник 
излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерака. 
 


