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43.
На основу члана 18. Статута општине
Приједор ("Сл. гласник општине Приједор",бр.
5/05) и члана 198. Пословника
Скупштине
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 8/05), Скупштина општине Приједор
на XVII сједници одржаној дана 30.03.2006.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о допуни Пословника Скупштине општине
Приједор
У Пословнику Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05)
врши се допуна како слиједи:
Члан 1.
У члану 45. Пословника Скупштине
општине додаје се тачка 9. која гласи: "Комисија за
мјесне заједнице".
Члан 2.
Иза члана 61. Пословника Скупштине
општине додаје се члан 61 а) који гласи:
"Комисија за мјесне заједнице:
-разматра иницијативе за образовње мјесних
заједница и цијени њихову оправданост,
- утврђује Приједлог одлуке о оснивању мјесне
заједнице, односно Приједлог одлуке о неприхватању иницијативе за оснивање мјесне заједнице,
- разматра питања поступка образовања мјесних
заједница,
- обавља послове надзора над радом органа мјесних
заједница и предлаже мјере за унапређење
њиховог рада,
- предлаже мјере којима се подстиче међусобна
сарадња, повезивање и удруживање средстава
мјесних заједница на рјешавању питања
од заједничког интереса,
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- предлаже расподјелу буџетских средстава
мјесним заједницама,
- разматра приједлоге, примједбе и иницијативе
упућене општинским органима из мјесних
заједница те о истим извјештава Скупштину
општине,
- обезбјеђује учешће одборника у раду Збора
грађана и Савјета мјесне заједнице,
- разматра измјене и допуне одлуке о мјесним
заједницама,
- врши и друге послове из ове области по одлукама
и закључцима Скупштине општине".
Члан 3.
Иза предложеног члана 61.а) Пословника
Скупштине општине додаје се члан 61.б) који
гласи:
"Комисија за мјесне заједнице има 5 (пет)
чланова који се бирају из реда одборника у
Скупштини општине.
Предсједника и замјеника предсједника
бирају чланови Комисије на првој конституирајућој
сједници Комисије".
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-022-28/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:30.3.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
...
44.
На основу члана 18. Статута општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
5/05), и члана 123. Пословника Скупштине
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 8/05), разматрајући Приједлог
програма прољећне сјетве на подручју општине
Приједор у 2006.години, Скупштина општине
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Приједор на XVII
донијела је следећу

одржаној 30.03.2006.године,

ОДЛУКУ
о усвајању Програма прољећне сјетве на подручју
општине Приједор у 2006.годину
1. Овом Одлуком усваја се Програм
прољећне сјетве на подручју општине Приједор за
2006.годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
добјављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-022-29/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30.3.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
...
45.
На основу члана 18. став 4. Закона о
удружењима и фондацијама Републике Српске
(„Сл. гласник РС“, број 52/01), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04
и 118/05), те члана 18. Статута општине Приједор
(„Сл. гласник општине Приједор“, број 5/05),
Скупштина општине Приједор, на XVII сједници
одржаној 30.03.2006. године, донијела је
О Д ЛУ К У
о оснивању Фондације за развој „Приједор“
Овом одлуком регулише се поступак
оснивања Фондације за развој „Приједор“
(у даљем тексту: Фондација) и то:
- опште одребе,
оснивач и сједиште оснивача,
фирма и сједиште Фондације,
основни циљеви и дјелатност Фондације,
имовина Фондације,
органи Фондације,
име лица овлаштеног за послове регистрације и
престанак Фондације.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Фондација је организација за подршку
развоја малих и средњих предузећа, предузетника и
пољопривредних произвођача, који значајно
доприноси укупном развоју привреде на подручју
општине Приједор.
Члан 2.
Фондација има својство правног лица које
се стиче уписом у судски регистар код надлежног
суда у Бањалуци.
II НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 3.
Оснивач Фондације је Скупштина општине
Приједор, Трг ослобођења
бр. 1, ЈИБ:
4400711050003, матични број: 1066315 (у даљем
тексту: Оснивач).
III ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ФОНДАЦИЈЕ

Члан 4.
Назив Фондације: Фондација за развој
„Приједор“.
Скраћени назив: Фондација „Приједор“.
Сједиште:
Приједор, Трг ослобођења бр 1.
IV ЦИЉЕВИ И ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 5.
Циљеви Фондације су:
пружање подршке предузетницима, малим и
средњим предузећима и пољопривредницима који
немају довољан залог (колатерал) за приступ
кредитним средствима, кроз обезбјеђење кредитних
гаранција,
подстицај развоју предузетништва,
побољшање економског развоја општине Приједор,
снижавање каматних стопа за кредите,
повећање запослености,
јачање правних, финансијских и привредних токова
општине Приједор,
повећање квалитета и сигурности инвестирања,
допринос развоју тржишне економије,
пружање стручне помоћи пољопривредницима,
предузетницима, малим и средњим предузећима;
повећање стандарда становништва општине
Приједор.
Члан 6.
Фондација ће обављати привредне и
услужне дјелатности које су непосредно повезане
са циљевима Фондације.
Дјелатности Фондације су:
65.230 - Остало финансијско посредовање, на
другом мјесту неспоменуто,
74.130 - Истраживање тржишта и испитивање
јавног мишљења,
74.140 - Пословни и менаџмент консалтинг,
74.870 - Остале пословне дјелатности (процјена
кредитне способности
појединаца и фирми).
Члан 7.
Фондација се оснива у сврху давања
гаранција за кредите малим и средњим
предузећима, предузетницима и пољопривредним
произвођачима за приступ кредитним средствима.
Гаранције Фондације ће бити усмјерене у оквиру
двије линије:
Гаранције за кредитирање развоја малих и средњих
предузећа и предузетника,
Гаранције за кредитирање пољопривредних
произвођача.
V ИМОВИНА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
ФОНДАЦИЈЕ
Члан 8.
Имовину Фондације чине:
финансијска средства из буџета Општине,
добровољни прилози и поклони који имају новчану
вриједност,субвенције од физичких и правних
лица, добит остарена пословањем Фондације.
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Члан 9.
За почетак рада Фондације Оснивач ће из
буџета обезбиједити износ од 600.000,00 КМ у
новчаним средствима. (словима: шестстотинахиљадаконвертибилних марака).
Члан 10.
Средства из претходног става искључиво
ће се користити за остварење циљева утврђених у
члану 5. ове одлуке.
Фондација располаже својом имовином у
складу са статутом и законом.
Члан 11.
Фондација ће се финансирати из сљедећих
извора:
буџета општине Приједор,
финансијских доприноса од донатора,
међународних донаторских средстава,
од публикација,
прихода од камата на портфолио Фондације и
других извора у складу са законом.
VI ОРГАНИ ФОНДАЦИЈЕ
Члан 12.
Управни одбор је орган управљања
Фондацијом.
Управни одбор чине 3 (три) члана.
Овлаштена особа за именовање чланова управног
одбора, у име Оснивача, је Начелник општине
Приједор.
Члан 13.
Статутом Фондације могу се прописати и
други органи.
Члан 14.
Статутом Фондације ближе се уређује
дјелокруг рада и унутрашња организација
Фондације, надлежност органа, заступање и
представљање, начин организовања послова и
друга питања од значаја за пословање Фондације.
VII УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР
Члан 15.
За послове регистрације Фондације код
надлежног суда овлашћује се службеник
Административне службе општине Приједор
Граховац Жељко, ЈМБГ: 0807957160000.
Члан 16.
По извршеном именовању Управни одбор
доноси статут Фондације
Статут Фондације доноси Управни одбор у
року од 30 дана од дана конституисања.
VIII ПРЕСТАНАК ФОНДАЦИЈЕ
Члан 17.
Фондација престаје са радом у складу са
законом и статутом..
Члан 18.
Ова одлука ступа на снаду осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-30/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум¨30.3.06.
Прим. др Азра Пашалић,с.р.

46.
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи ( «Службени гласник Републике
Српске « број: 101/04 и 118/05 ), члана 18. Статута
општине Приједор («Службени гласник општине
Приједор», број: 5/2005) Скупштина општине
Приједор на XVII сједници одржаној 30. 03. 2006.
године донијела је
ОДЛУКУ
о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава Удружењима и Фондацијама
Члан 1.
Овом одлуком се утврђују критеријуми,
начин и поступак расподјеле средстава Буџета
Општине Приједор субјектима регистрованим као
удружење или фондација.
Поред питања из става 1. овог члана овом Одлуком
се прописује и форма пројекта и садржина Обрасца
за пријаву на конкурс.
Члан 2.
Средства из члана 1. ове одлуке додјељују
се удружењима или фондацијама регистрованим у
Босни и Херцеговини и Републици Српској, а чији
су пројекти кандидовани за суфинансирање и
финансирање из средстава буџета општине
Приједор и реализују се већим дијелом или у
потпуности на територији општине Приједор.
Члан 3.
Средства из члана 1. ове одлуке додјељују
се на основу јавног конкурса, који се расписује
најмање два пута годишње.
Први јавни конкурс расписује се најкасније до
истека првог квартала године за коју се средства
додјељују.
Други јавни конкурс расписује се у трећем
кварталу исте године.
За сваки конкурс се одређује висина
средстава за појединачне грантове удружењима и
фондацијама.
Члан 4
Конкурс се објављује у сљедећим
средставима масовне комуникације: Службеном
гласнику Општине Приједор, дневном гласилу, wеb
сајту Општине, као и директним обавјештавањем
удружења и фондација сходно члану 16. ове
Одлуке.
Конкурс за расподјелу средстава траје 30 дана од
дана објављивања.
Члан 5.
Право учешћа на конкурсу имају удружења
и фондације, која су регистрована најмање шест
мјесеци прије дана расписивања конкурса.
Члан 6.
Расподјелу средстава врши Kомисија за
сарадњу са удружењима и фондацијама (у даљем
тексту: Комисија) коју образује Начелник
Општине.
Комисија има предсједника и четири члана.
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Предсједник Комисије се бира из реда органа
локалне управе.
Чланови Комисије се бирају из реда:
представника општине (један члан),
представника удружења и фондација (један члан),
из реда истакнутих стручних радника бираних за
област за коју се додјељују средства (један члан ) и
из реда одборника Скупштине општине (један члан
Мандат Комисије траје двије године.
Комисија има секретара – лице задужено за
сарадњу са удружењима и фондацијама испред
локалне управе.
Секретар Комисије врши стручне, административне
и друге послове за потребе Комисије.
Начин рада и друга питања у вези са радом
Комисије уређују се Пословником о раду Комисије.
Пословник о раду доноси Комисија у року од 30 од
дана формирања Комисије.
Члан 7.
Средства планирана Буџетом Општине,
расподјељују се првенствено удружењима и
фондацијама, чији пројекти помажу рјешавању
проблема у локалној заједници у сљедећим
областима:
Незапосленост,
Пољопривреда,
Привреда,
Туризам,
Здравство,
Образовање,
Култура,
Социјална заштита,
Екологија,
Људска права,
Јачање демократског друштва.
Развој спорта
На приједлог Комисије и надлежног одјељења
Општине, Скупштина Општине ће донијети одлуку
о одређивању једне или више приоритетних
области које ће бити финансиране у наредној
буџетској години.
Специфична подручја дјеловања за сваку од
набројаних области биће дефинисана од стране
надлежног општинског органа, а на приједлог
Комисије прије расписивања сваког конкурса.
По потреби листа области се може допунити од
стране надлежног општинског органа, а на
приједлог Комисије.
Члан 8.
Средства за пројекте из члана 7.
додјељиваће се по приоритетима за сваку годину.
Комисија ће предлагати приоритетне области у
задњем кварталу текуће године за наредну годину.
Члан 9.
Удружење или фондација подноси пријаву
на Конкурс.
Пријава се подноси Комисији у запечаћеној
коверти и предаје на протокол Општине Приједор.
Уз пријаву се прилаже:
доказ о регистрацији у Републици Српској односно
Босни и Херцеговини,

кратак опис удружења или фондације са подацима
о претходно реализованим пројектима,
пројекат којим удружење или фондација
конкурише за додјелу средстава,
овјерена копија завршног рачуна за претходни
период од надлежне институције.
Члан 10.
Удружења или фондације
којима су
додијељена средства по јавном конкурсу за
претходне године, прилажу и извјештај о
реализацији пројекта, са детаљним описом фаза
реализације
и
детаљним
образложењем
евентуалних одступања, укључујући и финансијски
извјештај чија је садржина прописана законом.
Уколико удружење или фондација не достави
тражене извјештаје, не може учествовати у
расподјели средстава за годину у којој се средства
додјељују.
Члан 11.
Удружење
или
фондација
може
конкурисати за укупан износ вриједности пројекта
или за дио недостајућих средстава и дужни су то
назначити.
Члан 12.
Удружење или фондација које је за
пројекат добило средства у укупном износу
вриједности пројекта од другог донатора не може
учествовати у расподјели средстава из буџета
општине Приједор.
Члан 13.
Пројекат треба да садржи:
назив пројекта;
назив
удружења
или
фондације
(адреса,
телефон/фаx и е-маил);
област на коју се односи пројекат и опис
конкретног проблема који се рјешава реализацијом
пројекта;
циљеве пројекта (на који начин пројекат доприноси
рјешавању проблема);
детаљан опис пројекта (описати по сегментима и по
могућности
квантификовати
све
пројектне
активности и динамику реализације пројекта), са
евентаулно потребном пропратном документацијом
(скице,
планови,
цртежи,
фотографије,
компјутерске симулације, цд презентација и сл.);
буџет пројекта (навести детаљан буџет пројекта по
ставкама, као и суму која се потражује;
начин праћења пројекта (вредновање);
овлаштено (одговорно) лице за реализацију
пројекта (име и презиме, контакт адреса, телефон,
е-маил);
број жиро рачуна.
Члан 14.
Ради постизања једнаких услова за све
учеснике конкурса, као и методолошког поступка
којим ће Комисија извршити правичну селекцију
пројеката удружења или фондација учесника
Конкурса, прописује се образац за пријаву пројекта.
Члан 15.
Образац се састоји из три дијела.
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Први дио обрасца попуњава овлаштени службеник
и исти садржи:
заглавље општине Приједор;
назив обрасца;
годину за коју се расписује конкурс;
број дјеловодног протокола Општине;
датум под којим је пројекат удружења или
фондације уписан у протоколу Општине, и
потпис овлаштеног службеника који је примио
пројекат.
Други дио обрасца попуњава овлаштено лице из
удружења или фондације и садржи:
назив удружења или фондације;
податке о регистрацији;
област у којој дјелује;
датум и број регистрације у регистру удружења и
фондација у Основном суду у Бања Луци (овјерена
копија Рјешења);
сједиште удружења или фондације;
рубрику ОСТАЛО у којој се уписују додатне
информације о пројекту које су од важности за
одлучивање Комисије, које на другом мјесту нису
поменуте;
назнаку да за тачност датих података одговара
лице, овлаштено у име удружења или фондације,
које попуњава образац.
Трећи дио обрасца попуњава Комисија и исти
садржи:
назнаку да подржава пројекат у цјелини или
назнаку да се подржава дио пројекта;
ако се подржава дио пројекта, назнаку тачног
назива дијела пројекта који се подржава;
оцјену пројекта у бројкама (на основу скале
оцјењивања по критеријумима утврђеним овом
одлуком), коју попуњава Комисија након
извршеног вредновања пројекта;
назнаку да се одбија пројекат (попуњава се у
случају да није попуњена рубрика из алинеје 1);
рубрику са детаљнимм образложењем за одбијање
(попуњава се у случају одбијања);
рубрику ОСТАЛО за додатна мишљења и
образложења везана за пројекат, од важности за
одлучивање Комисије, а њихово вредновање није
предвиђено прописаним критеријумима;
потписе предсједника Комисије и свих чланова
Комисије појединачно, потпис стручног или
научног радника (уколико је евентуално ангажован
од Комисије ради стручне помоћи у вредновању
пројекта).
Члан 16.
Непосредно прије или након расписивања
конкурса, Комисија одређује један дан, током којег
има обавезу да информише удружења или
фондације о свим питањима од значаја за учешће
на Конкурсу. Позив за учешће на консултацијама
оглашава се у средствима јавног информисања или
посредством интернета и садржи:
позив свим учесницима конкурса, дан, датум, тачну
адресу и вријеме одржавања,као и контакт телефон
за пријаву-потврду учешћа од стране удружења или
фондације.

Члан 17.
Комисија врши расподјелу средстава на
основу пројекта који, уз пријаву на конкурс
подноси удружење или фондација, цијенећи при
том сљедеће критерије:
Позитивни критерији
1. Организација има сопствено особље, листа
особља;
2. Предност имају удружења или фондације, чији
пројекат укључује и ангажовање
волонтера;
3. Пројекат реализацијом укључује друштвено
маргинализоване групе у друштвену
заједницу;
4. Дефинисаност пројекта у географском,
социјалном и културном контексту;
5. Специфични циљеви су стратешки, мјерљиви и
реалистични;
6. Образложење за реализацију пројекта засновано
је на детаљном прикупљању
података у припремној фази пројекта;
7. У пројекту (дио - утицај на циљну групу)
очекивани резултати пројекта изражени су
кроз квалитативне индикаторе;
8. Дио-остатак средстава за пројекат, чији је само
један сегмент кандидован за
финансирање из средстава буџета Општине,
финансира се из других извора
средстава;
9. Самоодрживост пројекта;
10. Подударност буџета са активностима
наведеним у пројекту;
11. Кохерентност када је у питању врста
предложеног пројекта и других пројеката на
којима је рађено (рад у складу са Мисијом
удружења или фондације);
12. Иновативни аспект пројекта;
13. Јасна дефиниција циљне групе, број директних
и индиректних корисника;
14. Ефективност у трошењу новца;
15. Календар активности са тачно одређеним
датумима за остварење циљева (прецизан
временски преглед активности);
16. Партнерски однос са другим удружењима или
фондацијама или органом институцијом из јавног сектора у реализацији
пројекта;
17. Јасна расподјела одговорности у удружењу или
фондацији и по пројектним
активностима;
18. Пројектне активности ограничене на територији
општине Приједор;
19. Узимање у обзир буџета који је на располагању,
суфинансирање;
22. Способност за управљање буџетом пројекта претходно искуство са већим
буџетом пројекта;
23.
Јасна
дефиниција
квалитативних
и
квантитативних показатеља о утицају на циљну
групу и кориснике;
24. Садржани јасни критерији за спољну евалуацију
пројекта;
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Елиминаторни критеријуми
1. Пројекат није у скаду са чланом 7. ове Одлуке;
2. Недостају формални услови за кандидовање
пројекта (непотпуна или нетачна
документација);
3. Пројекат одражава озбиљно незнање и
предрасуде везане за проблем;
4. Пројекту недостаје јасан приказ резултатауспјешности у дијелу унутрашњег
вредновања;
5. Административни трошкови прелазе 8% буџета
пројекта;
6. Активности које се планирају ван општине
Приједор неће се разматрати;
7. Приједлог пројекта је у одговарајућој форми, али
недостају кључне информације;
8. Активности предвиђене пројектом већ постоје;
Члан 18.
За оцјену пројекта према позитивним
критеријумима користи се скала од 1 до 5 поена за
сваки критеријум појединачно. Оцјена један је
минимум, а пет је максимум бодова за сваки
критеријум појединачно.
Сваки члан Комисије додјељује бодове за сваки од
позитивних критеријума.
Коначна оцјена пројекта представља збир бодова
свих чланова Комисије подијељен бројем чланова
Комисије (просјечна оцјена пројекта).
Уколико примјена неког од елиминаторних
критеријума није резултат оцјене свих чланова
Комисије појединачно, одлука о примјени
елиминаторног критеријума се доноси 2/3 већином
укупног броја чланова Комисије.
Члан 19.
Комисија доноси одлуку руководећи се
оцјеном
пројекта
на
основу критеријума
прописаних овом одлуком.
У случају да два или више пројеката добије исти
број бодова, а расположива средства нису довољна
за њихово финансирање, средства ће се додијелити
пројекту који по оцјени најмање 2/3 укупног броја
чланова Комисије успјешније задовољава или
помаже задовољење једне од приоритетних потреба
грађана.
Комисија је дужна да донесе одлуку о расподјели
средстава у року од 30 дана од дана истека рока
конкурса.
Члан 20.
Одлуку о расподјели средстава Комисија
ће објавити у истом средству масовне
комуникације у којем је објављен Конкурс за
додјелу средстава удружењима и фондацијама.
Члан 21.
Након доношења одлуке о расподјели
средстава и јавног објављивања одлуке комисије,
Начелник Општине закључује Уговор са
удружењем или фондацијом, којим се уређују
међусобна права и обавезе.

Члан 22.
Комисија је дужна да покрене поступак
преноса средстава додијељених удружењима и
фондацијама у року од 30 дана од дана доношења
одлуке о додјељивању средстава, у укупном износу
или ратама чији су износи и рокови прецизирани
закљученим Уговором.
Члан 23.
Удружења и фондације
којима су
додијељена средства за пројекте, подносе Комисији
извјештај о реализацији пројекта са финансијским
извјештајем, до истека године за коју су средства
додијељења, ако то није другачије назначено у
уговору.
Члан 24.
Комисија подноси Начелнику Општине
извјештај о реализацији средстава Буџета општине
Приједор додијељених удружењима и фондацијама
за ту годину.
Извјештај се подноси у првом кварталу наредне
године за претходну годину.
Члан 25.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у »Службеном гласнику«
општине Приједор.
Број:01-022-31/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:30.3.06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
...
47.
На основу члана 50. и 67. Закона о
уређењу простора ( «Службени гласник
Републике Српске» бр. 84/02 ), и члана 18.
Статута општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор» бр. 5/05 ) те члана
123. Пословника скупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор» бр.
8/05), Скупштина општине Приједор на XVII
сједници одржаној дана 30.03.2006. године,
донијела је
О Д Л У К У
о плану парцелације за
подручјеприградскогнасеља
« БАЛТИН БАРЕ-ГОМЈЕНИЦА»
I
Доноси се План парцелацијеза подручје
приградског насеља «Балтин Баре-Гомјеница».
Границе простора који је обухваћен Планом
парцелације прецизније је одређен у
графичком дијелу Плана парцелације.
II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног
графичког дијела.
А. Текстуални дио плана садржи:
1. Уводно образложење,
2. Просторно плански оквир,
3. Постојеће стање,
4. План просторне организације,
5.План регулационих и грађевинских линија
6. План парцелације.
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Б. Графички дио Плана садржи следеће карте:
1. Постојеће стање и стање изграђености са
границом обухвата
Р= 1 : 1000
2. Извод из Урбанистичког плана
Приједора
Р =1 : 10 000
3. План просторне организације Р= 1 : 1000
4. План саобраћаја и нивелације Р= 1 : 1000
5. План грађевинских и регулационих
линија
Р= 1 : 1000
6.План парцелације
Р= 1 : 1000
III
Eлаборат Плана, израђен у А Д
"Индустропројект " Приједор марта 2006.
године, прилог је и саставни дио
ове Одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења надлежног за послове просторног
уређења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се
Одјељење
из тачке IV.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор».
Број:01-022-32/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:30.3.06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
...
48.
На основу члана 50. и 67. Закона о урђењу
простора («Службени гласник Републике Српске»
бр. 84/02 ), и члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор» бр. 5/05 )
те члана 123. Пословника скупштине општине
Приједор («Службени гласник општине Приједор»
бр. 8/05 ) Скупштина општине Приједор на XVII
сједници одржаној дана 30.03.2006. године,
донијела је
О Д Л У К У
о плану парцелације за подручје сеоског насеља
«РАСАВЦИ»
I
Доноси се План парцелације за подручје
сеоског насеља «РАСАВЦИ».
Границе простора који је обухваћен
Планом парцелације прецизније је одређен у
графичком дијелу Плана парцелације.
II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
А. Текстуални дио плана садржи:
1. Уводно образложење,
2. Просторно плански оквир,
3. Постојеће стање,
4. План просторне организације,
5. План регулационих и грађевинских линија и
6. План парцелације.

Б. Графички дио Плана садржи следеће карте:
1. Постојеће стање са стањем изграђености и
границом обухвата
Р= 1 : 1000
2. Извод из Просторног плана општине Приједор
Р =1 : 100 000
3. План просторне организације
Р= 1 : 1000
4. План саобраћаја и нивелације
Р= 1 : 1000
5. План грађевинских и регулационих
линија
Р= 1 : 1000
6. План парцелације
Р= 1 : 1000
III
Eлаборат Плана, израђен у А Д
«Индустропројект «Приједор марта 2005. године,
прилог је и саставни дио ове Одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења надлежног за послове просторног
уређења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење
из тачке IV.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-33/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30.3.06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
...
49.
На основу члана 53. Закона о уређењу
простора («Службени гласник Републике Српске«
број 84/02 – пречишћени текст ) и члана 18. Статута
општине Приједор ( «Службени гласник општине
Приједор«, број 5/05 ) те члана 123. Пословника
скупштине општине Приједор, («Службени гласник
општине Приједор«, број 8/05 ) Скупштина
општине на XVII сједници одржаној дана 30.03.
2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради измјене и допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора
са споменичким комплексом - I Фаза и Допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом – II Фаза (Секције 1и 2)
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин
и поступак израде и доношења измјене и допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом - I Фаза и Допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом – II Фаза (Секције 1и 2) ,
у даљем тексту: измјена и допуна Плана.
Члан 2.
Израда измјене и допуне Плана – I Фаза
односи се на простор који представља обухват
важећег Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом
са
проширењем у правцу сјевероистока према

Страна 104
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"
Број: 3/06
________________________________________________________________________________
жељезничкој прузи а II Фаза (Секција 1 и 2)
представљају простор који чине улица Краља
Александра, Радничка улица, дијелом граница Фазе
I, обала ријеке Сане, ограда творнице Побједа,
дијелом Алеје Козарског одреда, затим ограда
круга "Аутосервис" Љубија и приступна
саобраћајница за споредни улаз, улица Бошка Бухе
и улица Петра Петровића Његоша.
Простор који ће се обухватити измјеном и допуном
Плана ( подручје планирања ) величине 103,0 hа
(66,0+14,0+23,0 ha) приказан је на графичком
приказу границе обухвата који је саставни дио ове
Одлуке.
Границе подручја из претходног става по
појединим фазама и секцијама су коначне и није их
могуће мијењати у току израде измјене и допуне
Плана.
Члан 3.
Циљеви доношења измјене и допуне Плана
су:
а) Измјена планских одредница и просторних
рјешења у циљу рационалнијег кориштења и
уређења простора у централниј градској зони и
непосредном окружењу.
б) Усклађивање планских рјешења са потребама
развоја и уређења централне градске зоне као и са
потребама развоја овог дијела града као
општинског средишта.
в) Побољшање услова одвијања градског
саобраћаја
и
изналажење
одговарајућег
саобраћајног рјешења у циљу побољшања
проточности градског саобраћаја и ублажавање
проблема саобраћаја у мировању.
г) Дефинисање одговарајућих грађевинских и
других парцела у односу на потребе ове зоне за
јавним површинама
д) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање
услова и начина кориштења простора.
Члан 4.
Изради измјене и допуне Плана претходи
израда Преднацрта измјене и допуне Плана у сврху
провјере потреба, жеља и просторних могућности
третираног подручја.
Преднацрт измјене и допуне Плана разматра Савјет
Плана и упућује у форми нацрта у даљу процедуру.
Члан 5.
Временски период за који се доноси измјена и
допуна Плана – I Фаза је 2006-2011. година а за II
Фазу је 2007-2012. године.

на радове у улици Краља Петра I Ослободиоца и
радове
предвиђене
Програмом
уређења
грађевинског земљишта за 2006. годину. Такође, на
подручјима која представљају обухвате II Фазе
Секција 1 и 2 важи исти режим забране у складу са
динамиком
отпочињања
израде
планског
документа и потписивање уговора.
Члан 7.
Носилац припреме за израду измјене и
допуне Плана је Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Пројекта је надлежна стручна
организација регистрована за израду просторно –
планске документације ( у даљем тексту: Стручна
организација ).
Савјет за израду измјене и допуне Плана именоваће
Скупштина општине посебним рјешењем по
усвајању ове Одлуке.
Члан 8.
План ће се израдити на топографско –
катастарским подлогама у размјери 1: 1000.
Члан 9.
Средства за израду измјене и допуне Плана
осигураће се из буџета општине Приједор.
Уговор о изради измјене и допуне Плана закључиће
Стручна организација и општина Приједор.
Члан 10.
Рок за израду Нацрта измјене и допуне
Плана je 60 ( шездесет ) дана за сваку фазу и
секцију појединачно од дана потписивања Уговора
о изради
и испуњавања других
услова
дефинисианих уговором.
Члан 11.
Носилац припреме измјене и допуне Плана
дужан је да у току израде измјене и допуне Плана
обезбиједи сарадњу и усаглашавање ставова, а
Стручна организација дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за послове
планирања и програмирања развоја, те предузећима
у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и
енергетска инфраструктура, као што су:
Завод за изградњу града - Приједор,
ОДКП « Водовод « Приједор,
Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
« Српске поште « Приједор и Телеком Приједор,
А.Д. « Централна топлана « Приједор.
Органи, организације и предузећа из става 1. овог
члана
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења,
примједбе и податке везане за рад на изради
измјене и допуне Плана.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке о
приступању изради измјене и допуне Плана на
подручју из члана 2. ове Одлуке не може се
градити, прометовати нити додјељивати земљиште
у сврху изградње до доношења Одлуке о
провођењу измјене и допуне Плана.
Став 1. овог члана не односи се на изградњу
објеката за које је издато одобрење за грађење
прије ступања на снагу ове Одлуке, ако није
истекла важност рјешења о одобрењу за грађење,

Члан 12.
Стручна организација је дужна прибавити
сагласност на нацрт измјене и допуне Плана од
стране органа и организација из члана 11. ове
Одлуке прије утврђивања приједлога измјене и
допуне Плана.
Члан 13.
Одјељење за просторно уређење, као
носилац припреме, утврђује нацрт измјене и допуне
Плана и ставља га на јавни увид у трајању од 30 (
тридесет ) дана ради изјашњавања и подношења
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писмених примједби на нацрт измјене и допуне
Плана у остављеном року.
Члан 14.
Истовремено са излагањем нацрта измјене
и допуне Плана на јавни увид спроводи се стручна
расправа.
О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта
измјене и допуне Плана, јавност ће се обавијестити
најмање 3 ( три ) дана раније путем средстава
информисања ( « Козарски вјесник «, Радио
станица Приједор ), те на огласној табли
Скупштине општине и МЗ Приједор I - Центар ).
Члан 15.
Носилац израде измјене и допуне Плана и
Савјет за израду измјене и допуне Плана,
разматрају приспјеле писмене примједбе на нацрт
измјене и допуне Плана достављају носиоцу
припреме измјене и допуне Плана образложено
мишљење о примједбама које нису могле бити
прихваћене.
Члан 16.
Носилац припреме измјене и допуне Плана
након јавног увида и заузетих ставова по
приспјелим примједбама на нацрт измјене и допуне
Плана, утврђује приједлог измјене и допуне Плана
и доставља га Скупштини општине на разматрање
и доношење.
Рок израде приједлога измјене и допуне Плана је
30 ( тридесет ) дана од дана достављања од стране
носиоца израде измјене и допуне Плана.
Члан 17.
Стручна организација ће доставити носоцу
припреме измјене и допуне Плана транспарент
копију, матрице и дискете измјене и допуне Плана.
Стручна организација је дужна да изврши допуну
елабората измјене и допуне Плана у складу са
прихваћеним
писменим
приједлозима
и
мишљењима у року од 30 ( тридесет ) дана од
њиховог достављања.
Члан 18.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења измјене и допуне Плана,
обавиће Одјељење за просторно уређење.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједору".
Број:01-022-34/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30.3.06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
50.
На основу члана 27. став 3. Закона о
уређењу простора – пречишћени текст («Службени
гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и
члан 18. Статута Општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор «, бр. 5/05 ), те члана
123. Пословника слупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор «, бр.
8/05 ), Скупштина општине Приједор на XVII
сједници одржаној дана 30.03. 2006. године
донијела је

ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
БРОЈ: 02-29/06 oд фебруара 2006. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације бр. 02-29/06
од фебруара 2006. године ( у даљем тексту: План ),
у сврху легализације радова на реконструкцији
приземља стамбено пословног објекта П+1 у три
пословна простора са намјеном за угоститељствокафе бар, продавницу и спортску кладионицу и
план парцелације за редовну употребу објекта,
власништво Краљ Славише, који се налази у
Приједору у ул. 29. Новембра.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисане су на графичком прилогу у омјеру
1:500.
У поступку одређивања земљишта за редовну
употребу постојећих објеката на парцелама к.ч. бр.
4893/4 и к.ч. бр. 4893/5 а ради функционалнијег
кориштења простора формирају се грађевинске
парцеле према Урбанистичко техничким условима
број 02-29/06 од фебруара 2006. године како следи:
Новоформирана парцела која се формира од дијела
парцеле к.ч. бр. 4893/5 и дијела парцеле к.ч. бр.
4893/4 и има површину П 335,00 м2
Новоформирана парцела која се формира од дијела
парцеле к.ч. бр. 4893/4 и дијела парцеле к.ч. бр.
4893/5 и има површину П 425,00 м2 .
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног
и графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
Постојеће стање,
План просторне организације
План парцелације,
Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
Постојеће стање Р= 1 : 500
Извод из просторно планске документације,
План парцелације,
План просторне организације.
Члан 3.
Елаборат Плана израђен је од стране «
Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 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.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања
у «Службеном гласнику
Општине Приједор «.
Број:01-022-35/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30.3.06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
...
51.
На основу члана 18. Статута општине
Приједор („Службени гласник општине Приједор“
број 5/05) и члана 129. Пословника скупштине
општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“ број 8/05) Скупштина општине Приједор
на XVII сједници одржаној дана 30.03.2006.године
донијела је
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о именовању Савјета за израду Измјене и допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом – I Фаза и Допуне
Регулационог плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом – II Фаза (Секције 1и 2)
I
Образује се Савјет за израду Измјене и
допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом – I Фаза и
Допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом – II Фаза
(Секције 1и 2)
II
У Савјет се именују:
1. Хргар Вељко, дипл.инж.арх.
2. Јовић Вера, дипл.инж.арх.
3. Праштало Дамир, дипл.инж.геод.
4. Вукадиновић Радан, дипл.инж.саобр.
5. Обрадовић Славиша, дипл. инж.грађ.
6. Прим. др. Пашалић Азра, одборник
7. Адамовић Ранко, одборник
8. Тадић Драго, дипл. инж.маш.
9. Прпош Томислав, одборник
10.Родић Мишо, дипл.правник
III
Задатак савјета дефинисан је чл.58. став 2.
Закона о уређењу простора – пречишћени текст
(„Службени гласник“ РС бр. 84/02).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-111-46/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30.3.06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
...
52.
На основу члана 18. Статута општине
Приједор («Службени гласник општине Приједор
«број 5/05 ) и члана 129. Пословника скупштине
општине Приједор («Службени гласник општине
Приједор« број 8/05), Скупштина општине

Приједор на XVII сједници
30.03.2006. године, донијела је

одржаној

дана

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду
РЕГУЛАЦИОНОГ ПЛАНА „СТАРИ ГРАД“у
Приједору
I
Образује се Савјет за израду РЕГУЛАЦИОНОГ
ПЛАНА „СТАРИ ГРАД“у Приједору
II
У Савјет се именују:
1.Париповић Буде , дипл.инг.арх.
2. Јовић Вера, дипл.инг.арх.
3.Бановић Раденко, дипл.инг.геод.
4. Боровчанин Ненад, дипл.инг.саоб.
5. Прпош Томислав , из реда одборника СО
Приједор
6. Мурселовић Мухарем, из реда одборника СО
Приједор,
7. Еленков др Радојка , из реда одборника СО
Приједор.
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 58.
став 2. Закона о уређењу простора ( « Службени
гласник РС «, бр. 84/02 – пречишћени текст ).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-111-47/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30.3 06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
...
53.
На основу чл. 18. Статута општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05)
129. Пословника скупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор« број 8/05 )
Скупштина општине Приједор на XVII сједници
одржаној дана 30.03. 2006. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Измјена и допуна
Регулационог
плана „Козарац-Центар“
I
Образује се Савјет за израду Измјена и допуна
Регулационог плана „Козарац-Центар“.
II
У Савјет се именују:
1.Манојловић Весна , дипл.инг.арх.
2. Хајнал Сњежана , дипл.инг.грађ.
3. Обрадовић Славиша , дипл.инг.грађ.
4. Јефтић Александар, дипл.инг.саоб.
5. Алексић Бранка , дипл.инг.геод.
6. Павић Далибор, из реда одборника СО Приједор,
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7. Кулашић Теуфик, из реда одборника СО
Приједор.
III
Задатак Савјета дефинисан је чланом 58. став 2.
Закона о уређењу простора ( «Службени гласник
РС « бр. 84/02 – пречишћени текст ).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-111-48/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30. 3.06.
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
...
54.
На основу члана 18. Статута општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05)
те члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
8/05), разматрајући информацију о примјени Закона
о локалној самоуправи, Скупштина општине
Приједор на XVII
сједници одржаној
30.03.2006.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о примјени
Закона о локалној самоуправи.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-020-3/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 30.3.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
...
55.
На основу члана 18. Статута општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05)
те члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
8/05), разматрајући информацију о раду Одсјека за
инспекцијске послове за период 01.01.2005.31.012.2005.године, Скупштина општине Приједор
на XVII сједници одржаној 30.03.2006.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду Одсјека
за инспекцијске послове за период 01.01.2005. 31.12.2005.године.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-052-2/06
Приједор
Датум: 30.3.06.
...

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

56.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 02-38-2/06
Датум: 30.03.2006.године
На основу члана 43. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број
101/04, 42/05 и 118/05), те чланова 2. и 5. Уредбе о
давању сагласности на цијене одређених производа
и услуга („Службени гласник РС“, број 41/00 и
12/02), а у вези са чланом 46. Статута општине
Приједор („Службени гласник општине Приједор“,
број 5/05), Начелник општине Приједор, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност А.Д.“Комуналне услуге“
Приједор на повећање цијена одвоза смећа и то:
- за категорију корисника „домаћинства“ – цијена
одвоза смећа 0,086 KM/м2 (досадашња цијена 0,075
КМ/м2), повећање 15%.
Наведене цијене не садрже порез на додану
вриједност, који износи 17% на фактурисану
реализацију.
2. Цијене из претходне тачке примјењиваће се од
01.04.2006. године.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
МАРКО ПАВИЋ,с.р.
___________________________________________
Број: 02- 40-370 /06
Датум: 29.03.2006.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и
члана 46. Статута општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор", број: 5/2005),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу
од 8.000,00 КМ, Д.О.О. "Житопрерада" Ехпорт Импорт
Приједор,
Омарска,
за
пружање
пројектанских и консултанских услуга на увођењу
система квалитета према моделу ISO 9001:2000 и
HACCAP.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета општине Приједор, са ставке 613900 Пројекат:
"Подршка
увођењу
стандардних
квалитета (сертификација)" на жиро рачун број:
562-0070000010337, отворен код Развојне банке.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење
за финансије и иста ће бити објављена у
"Службеном гласнику општине Приједор".

Страна 108
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"
Број: 3/06
________________________________________________________________________________
Образложење
Дана 27.03.2006.године Д.О.О.
"Житопрерада" Ехпорт - Импорт Приједор,
Омарска обратило се Начелнику општине са
захтјевом за финансијску помоћ за подстицај и
стимулацију рада привредних субјеката, као и
подршка овом предузећу на путу увођења система
квалитета и добијање цертификата.
Обзиром да је један од стратешких планова
Општине Приједор подстицај развоја малих и
средњих предузећа и да су Буџетом општине
предвиђена средства подршке увођења стандарда,
одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
___________________________________________
Број: 02- 40-348 /06
Датум: 22.03.2006.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и
члана 46. Статута општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор", број: 5/2005),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу
од 10.000,00 КМ на име оснивачког улога за
регистрацију Туристичке организације општине
Приједор.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета општине Приједор, са ставке Буџетска
резерва на Јединствен рачун трезора општине
Приједор број:562-0070000266805.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење
за финансије и иста ће бити објављена у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Образложење
Дана 21.03.2006.године Туристичка
организација општине Приједор обратила се
Начелнику општине са захтјевом за уплату
оснивачког улога за регистрацију ове организације.
У своме захтјеву, такође наводе да је
Одлуком о измјенама и допунама одлуке о
оснивању туристичке организације општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/06)
утврђена висина оснивачког улога Оснивача и да
иста износи 10.000,00 КМ.
Имајући у виду све напријед наведено,
одлучено као у диспозитиву ове одлуке.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.

Број: 02- 111-43 /06
Датум: 21.03.2006.године
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној
самоуправи
("Службени
гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана
46.
Статута
општине
Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), Начелник општине Приједор,
до
носи
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Стручне комисије за израду Одлуке о
измјенама и допунама Одлуке о грађевинском
земљишту општине Приједор
I
Именује се Стручна комисија за израду
Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о
грађевинском земљишту општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
6/05), у саставу:
1. Мирјана Комљеновић, дипл.инг.арх. - предједник
Стручне комисије,
2. Весна Николић-Ритан, дипл.инг.грађ. - члан,
3. Јован Шкондрић, дипл.инг.арх. члан,
4. Вера Ковачевић, дипл.правник - члан и
5. Раденко Вуковић, дипл.правник члан.
II
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења да изради
измјене и допуне Одлуке о грађевинском
земљишту
("Службени
гласник
општине
Приједор", број: 6/05), које су се кроз практичну
примјену Одлуке указале неопходним, у свему
придржавајући се одредаба Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске.
III
Стручна комисија је дужна да у року од
мјесец дана изради Одлуку из тачке I овог рјешења.
IV
Накнада за рад члановима Стручне
комисије утврдиће се посебним закључком.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику општине
Приједор.
Начелник
Општине
Марко Павић,с.р.
____________________________________________
57.
ИСПРАВКА
На основу члана 159. Пословника Скупштине
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 8/05), и захтјева Одјељења за
стамбено комуналне послове врши се следећа
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ИСПРАВКА
У Програму одржавања
локалних путева,
некатегорисаних јавних путева и улица у насељима
за 2006.годину и то:
1. У поглављу II Програм одржавања и
заштите локалних путева, некатегорисаних јавних
путева и улица у насељима, на страни 78, у тачки 2.
План расхода, став 1.
- алинеа Д) стоји: средства за одређене намјене помоћ МЗ у смислу одржавања некатегорисаних
јавних
путева
од
интереса
за
мјесне
заједнице.............................50.000,00 КМ
а треба да стоји: средства за одређене намјенепомоћ МЗ у смислу одржавања
некатегорисаних јавних путева од интереса за
мјесне заједнице............................ 75.000,00 КМ
- алинеа Г) стоји: средства за материјалне
трошкове............................................... 50.000,00 КМ
а треба да стоји: средства за материјалне
трошкове............................................ 25.000,00 КМ
2. У поглављу II Програм одржавања и
заштите локалних путева, некатегорисаних
јавних путева и улица у насељима, на страни 80, у
подтачки I) Средства за реконструкцију путева и
улица и суфинансирање реконструкције по
закључку скупштине (40%), испред ријечи
УКУПНО недостаје став 2. који гласи:

- Дио од предвиђених средстава ( од укупног
износа од 700.000,00 КМ) ће се искористити за
реконструкцију локалних путева, некатегорисаних
путева и улица на бази континуираног праћења
стања истих по приоритетима које ће на основу
приједлога од стране Одјељења за стамбено
комуналне послове одредити Начелник општине
Приједор.
***
На основу члана 159. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05), и увида у исправљени
Записник са XVI сједнице Скупштине општине
врши се следећа
ИСПРАВКА
У Закључку о додјели на кориштење или
давање у закуп пословних просторија којим
управља и располаже општина Приједор у тачки 2.
додају се ријечи како слиједи:
иза ријечи спортске организације додају се ријечи
"Регионалног карактера", тако да исправљена тачка
2 горе наведеног Закључка гласи:
"Утврђује се висина накнаде ( закупнина) у
висини од 4 км/м2 за све градске зоне, за сва остала
удружења и НВО, као и спортске организације
Регионалног карактера које дјелују на подурчју
општине Приједор и користе општинске пословне
просторије".
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