GODINA XIV

ПЕТАК 08.04.2005.

BROJ: 3/2005

25.
На основу члана 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине Приједор”,бр.
2/2000) члана 174.став 2. Пословника Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник општине
Приједор”,бр. 10/2001) Скупштине општине Приједор на VI сједници Скупштине општине
Приједор одржаној дана 07.04.2005.године донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
о допуни Пословника Скупштине општине Приједор
У Пословнику Скупштине општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор број:
10/2001) врше се допуне како слиједи:
Члан 1.
У члану 42. Пословника скупштине општине додаје се тачка 7. која гласи:
" Комисија за младе "
Члан 2.
Иза члана 54. Пословника скупштине општине додаје се члан 54. а који гласи
"Комисија за младе :
- израђује у сарадњи са омладинским савјетом општине Приједор приједлог средњорочног и
краткорочног плана Омладинске политике за општину Приједор која мора бити у складу са
омладинском политиком Републике Српске и предлаже га Скупштини општине,
- учествује у остваривању и провођењу Омладинске политике за општину Приједор заједно
са надлежним органима општине,
- предлаже скупштини општине Приједор при усвајању буџета општине, издвјање новчаних
средстава потребних за реализацију омладинске политике.
Члан 3.
Иза предложеног члана 54. а Пословника скупштине општине додаје се члан 54. б који гласи:
" Комисија за младе има предједника, замјеника предсједника и три члана. Чланови комисије
се бирају и то: два из реда омладинског савјета општине Приједор и три члана из реда
одборника скупштине општине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
оппштине Приједор”.
Број: 01-022-16/05
Приједор
Датум:07.04.2005.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др. Азра Пашалић, с.р.
....
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26.
На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",бр.
101/04) и члана 10. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор",бр.
2/2000), Скупштина општине Приједор на VI сједници одржаној 07.04.2005.године донијела
је
ОДЛУКУ
о задужењу Општине ради реализације пројеката у области комуналне инфраструктуре на
подручју општине Приједор
I
Овом одлуком задужује се Општина ради реализације пројеката у области комуналне
инфраструктуре на подручју општине Приједор.
II
Укупна средства задружења за реализацију пројеката из тачке 1. ове одлуке износе
18.000.000,00 КМ (осамнаестмилиона конвертибилних марака), како је дефинисано у тачкама
III, IV, V, VI и VII ове одлуке.
III
За пројекат "Водоснабдјевање општине Приједор, са приградским насељима Козарац,
Љубија, Хамбарине, Брезичани и Омарска", чија је вриједност 17.500.000,00 КМ од чега се
Пројектом Владе Швајцарске обезбиједило 12.500.000,00 КМ.
Општина Приједор обезбјеђује 5.000.000,00 КМ.
IV
За пројекат "Изградња канализационог система са уређајима за пречишћавање и
других отпадних вода у насељу "Тукови", чија је вриједност 5.660.000,00 КМ, од чега је
Влада СР Њемачке и Влада Републике Српске, обезбиједила средства у висини од
2.660.000,00 КМ.
Општина Приједор обезбјеђује 3.000.000,00 КМ.
V
За пројекат "Реконструкција главне улице у Општини", чија је вриједност 4.200.000,00
КМ од чега је 1.200.000,00 КМ обезбијеђено из накнаде на име ренте у Буџету општине.
Општина Приједор обезбјеђује 3.000.000,00 КМ.
VI
За пројекат "Реконструкција уличне расвјете у општини Приједор и насељима Љубија
и Омарска", чија је вриједност 1.070.000,00 КМ, од чега је у Буџету општине обезбјеђено
70.000,00 КМ.
Општина Приједор обезбјеђује 1.000.000,00 КМ.
VII
За пројекат "Реконструкција путне мреже" (локални и некатегорисани путеви) чија је
вриједност 6.400.000,00 КМ, од чега ће се 400.000,00 КМ обезбиједити учешћем грађана.
Општина Приједор обезбјеђује 6.000.000,00 КМ.
VIII
Средства из тачке I ове одлуке за која се задужује Општина, обезбједиће се
дугорочним кредитима банака или других организација.
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IX
Овлашћује се Начелник општине да, у случају потребе, може преносити средства са
једног пројекта на други, с тим да не доводи у питање њихово извршење и о томе на првој
наредној сједници обавјести Скупштину општине Приједор.
Х
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-19/05
Приједор
Датум, 07.04.2005.године

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

....
27.
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора - пречишћени текст
("Службени гласник РС",бр. 84/02 и 13/03) и члана 10. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на VI сједници
одржаној дана 07.04.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
БРОЈ: 02-174/04 ОД ДЕЦЕМБРА 2004.ГОДИНЕ
Члан 1.
Доноси се план парцелације бр. 02-174/04 од децембра 2004.године ( у даљем тексту
План), за просторну цјелину у насељу Доња Пухарска у сврху формирања грађевинских
парцела за стамбену изградњу инвеститора Куртовић Азиза.
Граница простора која је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у
омјеру 1:1000.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План парцелације,
3. План просторне организације,
II Графички дио
1. Постојеће стање П=1 : 1000,
2. Извод из Урбанистичког плана,
3. План парцелације,
4. План просторне организације.
Члан 3.
Елаборат Плана израђен је од стране "Индустропројект" А.Д. Приједор јула
2002.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
План се излаже на јавни увид код Општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.
Члан 5.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-17/05
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 07.04.2005.године
....
Прим. др. Азра Пашалић, с.р.
28.
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора - пречишћени текст
("Службени гласник РС",бр. 84/02 и 13/03) и члана 10. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на VI сједници
одржаној дана 07.04.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
БРОЈ: 02-279/04 ОД ДЕЦЕМБРА 2004.ГОДИНЕ
Члан 1.
Доноси се план парцелације бр. 02-279/04 од децембра 2004.године ( у даљем тексту
План), а у сврху изградње породичних стамбених објеката, инвеститор Додош Сташе, која се
налази у насељу Пухарска II у Приједору.
Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у
омјеру 1:500.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела:
1. I Графички дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. Парцелација земљишта
3. Извод из Урбанистичког плана.
Члан 3.
Елаборат Плана израђен је од стране "Индустропројект" А.Д. Приједор у децембру
2004.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.
Члан 5.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-18/05
Приједор
Датум, 07.04.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић, с.р.
....
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29.
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), разматрајући пресуду Окружносг суда у Бања Луци број:
У-34/04 од 14.12.2004.године Скупштина општине Приједор на VI сједници одржаној
07.04.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Кадић Изет из Приједора разрјешава се дужности предсједника Скупштине
општине Приједор дана 03.12.2004.године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Образложење
Кадић Изет предсједник Скупштине општине Приједор на лични захтјев разрјешен је
дужности предсједника Скупштине дана 08.04.2004.године на сједници Скупштине општине
која је заказана и одржана у складу са смјерницама и препоруком Министарства управе и
локалне самоуправе Републике Српске .
На горе наведеној сједници предсједавајући скупштине је у складу са чланом 23.
Пословника Скупштине општине констатовао његову оставку и није се отварала расправа
нити се дискутовало о поднешеној оставци, него је Скупштина донијела Рјешење о
престанку функције.
Кадић Изет је покренуо управни спор на Рјешење о разрјешењу које је Скупштина
донијела 17.12.2003.године па је тужбу против тог Рјешења проширио и на ново Рјешење
број:01-111-18/04 од 08.04.2004.године, иако је Скупштина прво Рјешење о разрјешењу
број:01-111-74/03 од 18.12.2003.године својим актом број: 01-022-18/04 ставила ван снаге.
Окружни суд у Бања Луци Пресудом: бр.У-34/04 од 14.12.2004.године поништио
оспорени акт, а као један од разлога навео је да је Скупштина заказана и одржана противно
одредбама Пословника Скупштине општине, односно противно прописаној процедури због
чега се не може сматрати ни легалним прихватање и констатовање оставке Кадић Изета.
Скупштина је на својој конституирајућој сједници од 03.12.2004.године поред
одборника из старог сазива разрјешила и све функционере тога сазива, а како није имала
нити је могла имати у виду да ће Рјешење о разрјешењу предсједника Скупштине Кадић
Изета бити поништено те није могла донијети рјешење по том питању .
У поновљеној процедури Скупштина је на горе наведеној сједници, имајући у виду
све разлоге и чињенице донијела напријед наведено Рјешење.
Број:01-111-51/05
Датум: 07.04.2005.године

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

....
30.
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), разматрајући пресуду Окружносг суда у Бања Луци број:
У-35/04 од 14.12.2004.године Скупштина општине Приједор на VI сједници одржаној
07.04.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Змијањац Горан из Приједора разрјешава се дужности потпредсједника Скупштине
општине Приједор дана 03.12.2004.године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Приједор".
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Образложење
Змијањац Горан потпредсједник Скупштине општине Приједор на лични захтјев
разрјешен је дужности потпредсједника Скупштине дана 08.04.2004.године на сједници
Скупштине општине која је заказана и одржана у складу са смјерницама и препоруком
Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске .
На горе наведеној сједници предсједавајући скупштине је у складу са чланом 23.
Пословника Скупштине општине констатовао његову оставку и није се отварала расправа
нити се дискутовало о поднешеној оставци, него је Скупштина донијела Рјешење о
престанку функције.
Змијањац Горан је покренуо управни спор на Рјешење о разрјешењу које је
Скупштина донијела 26.12.2003.године па је тужбу против тог Рјешења проширио и на ново
Рјешење број:01-111-19/04 од 08.04.2004.године, иако је Скупштина прво Рјешење о
разрјешењу број:01-111-82/03 од 26.12.2003.године својим актом број: 01-022-18/04 ставила
ван снаге.
Окружни суд у Бања Луци Пресудом: бр.У-35/04 од 14.12.2004.године поништио
оспорени акт, а као један од разлога навео је да је Скупштина заказана и одржана противно
одредбама Пословника Скупштине општине, односно противно прописаној процедури због
чега се не може сматрати ни легалним прихватање и констатовање оставке Змијањац Горана.
Скупштина је на својој конституирајућој сједници од 03.12.2004.године поред
одборника из старог сазива разрјешила и све функционере тога сазива, а како није имала
нити је могла имати у виду да ће Рјешење о разрјешењу потпредсједника Скупштине
Змијањац Горана бити поништено те није могла донијети рјешење по том питању .
У поновљеној процедури Скупштина је на горе наведеној сједници, имајући у виду
све разлоге и чињенице донијела напријед наведено Рјешење.
Број:01-111-53/05
Датум: 07.04.2005.

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

....
31.
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), разматрајући пресуду Окружносг суда у Бања Луци број:
У-33/04 од 14.12.2004.године Скупштина општине Приједор на VI сједници одржаној
07.04.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Вуковић Раденко из Приједора разрјешава се дужности секретара Скупштине
општине Приједор дана 03.12.2004.године.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Образложење
Вуковић Раденко секретар Скупштине општине Приједор на лични захтјев разрјешен
је дужности секретара Скупштине дана 08.04.2004.године на сједници Скупштине општине
која је заказана и одржана у складу са смјерницама и препоруком Министарства управе и
локалне самоуправе Републике Српске .
На горе наведеној сједници предсједавајући скупштине је у складу са чланом 23.
Пословника Скупштине општине констатовао његову оставку и није се отварала расправа
нити се дискутовало о поднешеној оставци, него је Скупштина донијела Рјешење о
престанку функције.
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Вуковић Раденко је покренуо управни спор на Рјешење о разрјешењу које је
Скупштина донијела 17.12.2003.године па је тужбу против тог Рјешења проширио и на ново
Рјешење број:01-111-20/04 од 08.04.2004.године, иако је Скупштина прво Рјешење о
разрјешењу број:01-111-75/03 од 18.12.2003.године својим актом број: 01-022-18/04 ставила
ван снаге.
Окружни суд у Бања Луци Пресудом: бр.У-33/04 од 14.12.2004.године поништио
оспорени акт, а као један од разлога навео је да је Скупштина заказана и одржана противно
одредбама Пословника Скупштине општине, односно противно прописаној процедури због
чега се не може сматрати ни легалним прихватање и констатовање оставке Вуковић Раденка.
Скупштина је на својој конституирајућој сједници од 03.12.2004.године поред
одборника из старог сазива разрјешила и све функционере тога сазива, а како није имала
нити је могла имати у виду да ће Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине Вуковић
Раденка бити поништено те није могла донијети рјешење по том питању .
У поновљеној процедури Скупштина је на горе наведеној сједници, имајући у виду
све разлоге и чињенице донијела напријед наведено Рјешење.
Број:01-111-52/05
Датум: 07.04.2005.године

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

....
32.
На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општиен
Приједор, бр. 10/2001), разматрајући Нацрт статута општине Приједор Скупштина општине
Приједор на VI сједници одржаној 07.04.2005.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Нацрт статута општине Приједор са примједбама и приједлозима
одборника Скупштине општине.
2. Нацрт статута упућује се на јавну расправу.
3. Јавна расправа трајаће 30 дана и вршиће се путем презентације у јавним
гласилима те непосредно са свим заинтересованим субјектима.
4. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број: 01-022-20/05
Приједор
Датум: 07.04.2005.године

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

33.
На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 10/2001), разматрајући Приједлог допуне Уговора о оснивању Више пословне
школе индустријског инжињерства, организације и менаџмента, Скупштина општине
Приједор на VI сједници одржаној 07.04.2005.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Приједлог допуне уговора о оснивању Више пословне школе
индустријског инжињерства, организације и менаџмента како је то предложено.
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-612-1/05
Приједор
Датум: 07.04.2005.године

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

34.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске",број 101/04) а у вези са чланом 16. Закона о поступку набавке робе,
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске",број 20/01), Начелник
општине Приједор д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на санацији
оштећења коловоза локалних путева са асфалтним коловозним застором на територији
општине Приједор и на санацији оштећења улица са асфалтним коловозним застором у
Приједору и насељеним мјестима Омарска, Козарац, Доња Љубија и Брезичани
I. У комисију за прихватање и отварање понуда за извођење радова на санацији оштећења
коловоза на локалним путевима и улицама у насељима са асфалтним коловозним застором
на територији општине Приједор именују се:
1. Вукадиновић Радан дипл.инг. саобраћаја, предсједник
2. Ђукановић Миленко дипл.економиста, члан
3. Даљевић Радана дипл. правник, члан.
II. Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да:
1. упути позив за учествовање на јавном надметању,
2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима и
условима надметања,
3. учесницима у јавном надметању осигура примјеран рок за прибављање
документације и подношење понуда,
4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје и јавног отварања понуда
5. обезбједи отварање и прихватање понуда
6. обавјести препорученим писмом учесника јавног надметања о избору понуде и
7. предложи Начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем.
III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:02-111-47/05
Датум: 07.04.2005.године

Начелник Општине:
Марко Павић,с.р.
....

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске",број 101/04) а у вези са чланом 16. Закона о поступку набавке робе,
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске",број 20/01), Начелник
општине Приједор д о н о с и:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на изради и
одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима на територији општине
Приједор
I. У комисију за прихватање и отварање понуда за извођење радова на изради и одржавању
вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима на територији општине Приједор,
према рјешењима инспектора за јавне путеве и Одјељења за стамбено комуналне послове
именују се:
1. Вукадиновић Радан дипл.инг. саобраћаја, предсједник
2. Ђукановић Миленко дипл.економиста, члан
3. Даљевић Радана дипл. правник, члан.
II. Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да:
1. упути позив за учествовање на јавном надметању,
2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима и
условима надметања,
3. учесницима у јавном надметању осигура примјеран рок за прибављање
документације и подношење понуда,
4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје и јавног отварања понуда
5. обезбједи отварање и прихватање понуда
6. обавјести препорученим писмом учесника јавног надметања о избору понуде и
7. предложи Начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем.
III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:02-111-48/05
Датум: 07.04.2005.године

Начелник Општине:
Марко Павић,с.р.
....

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске",број 101/04) а у вези са чланом 16. Закона о поступку набавке робе,
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске",број 20/01), Начелник
општине Приједор д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на санацији
оштећења локалних путева са макадамским коловозним застором на територији општине
Приједор
I. У комисију за прихватање и отварање понуда за извођење радова на санацији оштећења
локалних путева са макадамским коловозним застором на територији општине Приједор
именују се:
1. Вукадиновић Радан дипл.инг. саобраћаја, предсједник
2. Ђукановић Миленко дипл.економиста, члан
3. Даљевић Радана дипл. правник, члан.
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II. Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да:
1. упути позив за учествовање на јавном надметању,
2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима и
условима надметања,
3. учесницима у јавном надметању осигура примјеран рок за прибављање
документације и подношење понуда,
4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје и јавног отварања понуда
5. обезбједи отварање и прихватање понуда
6. обавјести препорученим писмом учеснике јавног надметања о избору понуде и
7. предложи Начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем.
III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:02-111-49/05
Датум: 07.04.2005.године

Начелник Општине:
Марко Павић,с.р.
....

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске",број 101/04) а у вези са чланом 16. Закона о поступку набавке робе,
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске",број 20/01), Начелник
општине Приједор д о н о с и:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на означавању и
одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама на територји општине
Приједор
I. У комисију за прихватање и отварање понуда за извођење радова на означавању и
одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на улицама на територији општине
Приједор, према Програму означавања хоризонталне саобраћајне сигнализације Одјељења
за стамбено комуналне послове именују се:
1. Вукадиновић Радан дипл.инг. саобраћаја, предсједник
2. Ђукановић Миленко дипл.економиста, члан
3. Даљевић Радана дипл. правник, члан.
II. Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да:
1. упути позив за учествовање на јавном надметању,
2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима и
условима надметања,
3. учесницима у јавном надметању осигура примјеран рок за прибављање
документације и подношење понуда,
4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје и јавног отварања понуда
5. обезбједи отварање и прихватање понуда
6. обавјести препорученим писмом учесника јавног надметања о избору понуде и
7. предложи Начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем.
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III Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:02-111-50/05
Датум: 07.04.2005.године

Начелник Општине:
Марко Павић,с.р.
....

35.- ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар заједница етажних власника
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено комуналне послове
Општинске управе Приједор објављује
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне послове Општинске управе Приједор извршен
је упис Заједница етажних власника стамбених зграда у:
* Регистарском листу број 92/05 Рјешењем број: 08-372-51/05 од 24.3.2005.године.
Назив и сједниште: Заједница етажних власника дијела зграде Х-1, улаз А, Приједор, Ул.
Војводе Путника бр. 11.
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: Гљатић Славко, предсједник управног одбора, самостални и без ограничења.
_______________________________________________________________________________
* Регистарском листу број 93/05 Рјешењем број: 08-372-54/05 од 29.3.2005.године.
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Краља Александра 1-Б.
Оснивачи: 14 етажних власника.
Дјелатност: 70320 Управља 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: Раде Ступар, предсједник Управног одбора самостално и без ограничења.
_______________________________________________________________________________
* Регистарском листу број 94/05 Рјешењем број: 08-372-57/05 од 31.3.2005.године.
Назив и сједниште: Заједница за управљање дијелом зграде Г-4 улаз 1, лијеви, Приједор М.П.
Зимоњића бр. 15.
Оснивачи: 20 етажних власника дијела зграде-улаза.
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улаза 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: Пушац Зоран, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења.
_______________________________________________________________________________
* Регистарском листу број 96/05 Рјешењем број: 08-372-51/05 од 04.04.2005.године.
Назив и сједниште: Заједница етажних власника "Пећани Ц-4-улаз 6", Приједор, Ул. Војводе
Путника бб.
Оснивачи: 8 етажних власника дијела зграде-улаза.
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде- улазом за рачун етажних власника.

Страна 49
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"
БРОЈ: 3/2005
__________________________________________________________________________
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: Ећим Илија, предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења.
_____________________________________________________________________________
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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.

