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На основу члана 167. Закона о безбједности
саобраћаја на путевима (Службени лист СРБиХ, бр.
3/90, 9/90 и 40/90), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике Српске
број 101/04 и 42/05) и члана 18. Статута општине
Приједор (Службени гласник општине Приједор
број 05/05) Скупштина општине Приједор на ХХ
сједници одржаној 06.06.2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о безбједности саобраћаја на путевима општине
Приједор
I – УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се мјере безбједности,
услови и правила одвијања саобраћаја на путевима
и другим јавним површинама на којима се одвија
саобраћај, као и услови и начин регистрације
запрежних
возила,
продужење
важења
регистрације, садржај, облик, боја и врста
материјала обрасца потврде о регистрацији, начин
вођења евиденције о регистрованим запрежним
возилима и издатим потврдама о регистрацији за та
возила и одређује се орган надлежан за вршење
наведених послова, регулишу и друга питања из
области безбједности саобраћаја на путевима која
нису регулисана Законом о основама безбједности
саобраћаја на путевима (Службени лист СФРЈ број
50/88, 80/89, 29/90), (у даљем тексту: Закон о
основама), и Законом о безбједности саобраћаја на
путевима (Сл. лист СРБиХ, бр. 3/90, 9/90 и 40/90),
(у даљем тексту: Закон) ради спречавања и
отклањања опасности за учеснике у саобраћају.
Одредбе ове Одлуке примјењиват ће се и на
магистралне и регионалне путеве, на дионицама
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које пролазе кроз насељена мјеста општине
Приједор.
II – САОБРАЋАЈ
Првенство пролаза
Члан 2.
Првенство пролаза возила одређује се у улицама
које представљају основу саобраћајне мреже
Приједора и насељених мјеста Омарска, Козарац,
Доња Љубија и Љубија.
Улице које се обиљежавају као путеви са
првенством пролаза одредиће, Наредбом о
регулисању саобраћаја на подручју општине
Приједор, Начелник општине Приједор (у даљем
тексту: Наредба), на приједлог општинског
Одјељења надлежно за послове саобраћаја.
Првенство пролаза на раскрсницама путева ван
насеља, одредиће општинско Одјељење надлежно
за послове саобраћаја појединачним актима, а на
основу ранга и категорије пута, коловозне подлоге
и саобраћајног оптерећења пута.
Ограничење саобраћаја
Члан 3.
Забране, ограничења и обавезе ради безбједности
саобраћаја и његовог несметаног одвијања
прописују се Наредбом у складу са Законом и овом
Одлуком.
Члан 4.
Ради безбједности и несметаног одвијања
саобраћаја на локалним путевима и улицама,
општинско Одјељење надлежно за послове
саобраћаја, може одредити забране, обавезе и
обуставе саобраћаја или посебно ограничење за све
или поједине врсте возила, док постоје разлози због
којих се мјере подузимају.
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Мјере из претходног става може одредити и
22:00 до 09:00 часова наредног дана и од 15:00
надлежна Станица јавне безбједности када то
до17:00 часова.
захтијевају разлози јавног реда и мира и други
Возила која врше снабдјевање, кад се крећу
безбједносни разлози.
улицама гдје је забрањен саобраћај у оба смијера
Мјере забране и ограничења прописане од стране
(пјешачка зона) кретање морају свести на најмању
органа из става 1. и 2. овог члана, дужни су ови
могућу мјеру и кратати се таквом брзином која не
органи на вријеме саопштити учесницима у
угрожава безбједност пјешака.
саобраћају прописаним саобраћајним знаковима
Члан 7.
или на други погодан начин.
Улицама у којима је забрањен саобраћај или
Члан 5.
ограничен саобраћај за теретна моторна возила,
Ради приступа у улице у којима је за све или
може се одобрити кретање моторних возила која
поједине врсте возила забрањен саобраћај могу се
превозе грађевински материјал на градилиште,
кретати:
моторних возила која служе за специјалну намјену
и возила чији власници имају гараже, складишта
1.возила службе хитне помоћи, ватрогасне службе,
или магацине у тим улицама.
возила органа за унутрашње послове и оружаних
Одобрење за кретање возила из претходног става
снага када извршавају службене задатке,
2 обиљежена возила којима се превозе инвалидна
издаје општинско Одјељење надлежно за послове
лица са оштећеним доњим екстремитетима ако им
саобраћаја.
Превоз аутобусима
то возило служи као помагало при кретању,
Члан 8.
3.возила
инвалидних
лица
са
степеном
Трасу кретања аутобуса и аутобуска стајалишта за
инвалидности 80% и више и инвалидних лица са
превоз лица за властите потребе и уговорени
туђом помоћи када се њима превозе та лица,
4.возила за превоз умрлих,
превоз одобрава општинско Одјељење надлежно за
5.возила која служе за обављање комуналних
послове саобраћаја на приједлог вршиоца превоза.
послова – одржавање чистоће, канализације,
Заустављање и паркирање возила
водовода и топлотних инсталација, возила за
Члан 9.
одржавање постојећих електричних, поштанскоУлице у којима се забрањује или ограничава
телеграфско-телефонских инсталација, возила за
заустављање и паркирање возила одређују се
одржавање зелених површина, улица и тргова,
Наредбом.
возила радио-телевизије и поштанска возила која
врше радње за које су намјењена и специјална
Заустављање и паркирање возила у појединим
возила за превоз новца,
6.возила за превоз огрева, до 8,5 тона носивости,
улицама и на појединим мјестима може забранити
када достављају огрев,
или ограничити и општинско Одјељење надлежно
7.такси возила и друга возила када превозе болесна
за послове саобраћаја, ако то захтијевају разлози
лица и теже инвалиде са оштећеним доњим
безбједности саобраћаја и његовог несмјетаног
екстремитетима,
одвијања.
8.возила до 3,5 тона укупне тежине која служе за
Изузетно, заустављање и паркирање возила
сервисирање
Одјељење из претходног става може забранити или
ограничити и ради заштите саобраћајних
Возила из претходног става, кад се крећу улицама
површина, зелених површина и чистоће.
гдје је забрањен саобраћај у оба смијера (пјешачка
Члан 10.
зона) кретање морају свести на најмању могућу
Улицама којима се саобраћај одвија само у једном
мјеру и кратати се таквом брзином која не угрожава
смјеру и које имају најмање двије саобраћајне
безбједност пјешака.
траке, возила се могу зауставити и паркирати и на
Возилима на моторни погон из става 1. тачка 2, 3. и
лијевој страни коловоза, ако то саобраћајним
7. овог члана дозвољен је приступ само у улице у
знаком није на други начин одређено.
којима наведена лица станују под условом да се та
Члан 11.
лица возе у возилу.
У улицама и на просторима гдје је забрањено
Возила из тачке 5. овог члана морају бити
заустављање и паркирање возила, изузетно је
обиљежена у складу са Наредбом.
дозвољено да се у трајању до 30 минута
заустављају и паркирају возила из тачака 3, 4, 6, 7.
Члан 6.
и 8. става 1. члана 5. ове Одлуке, а возила из тачке
Моторна возила до 8,5 тона укупне тежине могу се,
5. док трају радње за које су намјењена.
када врше снабдијевање, кретати улицама у којима
Члан 12.
је саобраћај таквих возила забрањен или је
Простор за паркирање возила, односно одређен
забрањен саобраћај у оба смијера у времену од
број паркинг мјеста, може се стално резервисати на

Страна 122

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"

5/06

_______________________________________________________________________________________________
Члан 17.
посебно изграђеној површини изван коловоза.
Општинско Одјељење надлежно за послове
Изузетно, одређен број паркинг мјеста може се
саобраћаја може на паркиралиштима, гдје за то
резервисати и на коловозу гдје је ознакама одређен
постоји потреба, временски ограничити паркирање.
простор за смјештај сваког појединачног возила.
Одобрење за резервисање паркинг
општинско Одјељење надлежно
саобраћаја.
Члан 13.
Резервисани простор за паркирање
бити
обиљежен
прописаном
сигнализацијом.

мјеста издаје
за послове

На паркиралиштима на којима је временски
ограничено паркирање, корисници су дужни да
уклоне возило по истеку времена за паркирање.

возила мора
саобраћајном

Члан 18.
Поред случајева наведених у члана 168. став 1. и 2.
Закона, радник полиције ће одредити да се возило
премјести на друго мјесто ако је оно заустављено
или паркирано:
1.на простору резервисаном за заустављање и
паркирање других возила,
2.на начин супротан одредбама члана 14. став 1.
Закона,
3.у улицама у којима је забрањен саобраћај возила,
осим у случају кад је у питању заустављање и
паркирање возила из чл. 11. ове Одлуке,
4.супротно одредби члана 17. став 2. ове Одлуке,
5.супротно одредбама чланова 22, 23. и 24. ове
Одлуке,
6.на површинама гдје се уклања снијег а по истеку
времена прописаног по члану 26. став 2. ове
Одлуке,
7.на зеленој површини (травната, земљана или
макадамска површина која није намјењена за
заустављање или паркирање возила),
8.на тротоару, осим ако је заустављање или
паркирање на тротоару дозвољено саобраћајним
знаком.

Обиљежавање, уређење и редовно одржавање
резервисаног простора за паркирање возила пада на
терет корисника тог простора.
У одобрењу из члана 12. став 2. обавезно се наводи
вријеме резервације паркинг мјеста. По истеку
времена наведеног у одобрењу корисник
резервације је дужан уклонити све ознаке из става
1. овог члана.
Члан 14.
Посебни јавни простор за паркирање возила (у
даљем тексту: јавна паркиралишта) су простори
који су изграђени или уређени за паркирање возила
изван коловоза, као и за паркирање на коловозу кад
то дозвољавају услови одвијања саобраћаја.
На јавним паркиралиштима се може организовати
наплата паркирања.
Члан 15.
За јавна паркиралишта на којима се врши наплата,
Начелник општине посебним актом утврђује:
услове, начин коришћења, организацију, начин
наплате, висину трошкова за премјештање возила,
висину накнаде за смјештај, деблокирање возила на
тим паркиралиштима и др.
На јавним паркиралиштима на којима је
организована наплата, корисник је дужан платити
накнаду прописану актом из претходног става.
Јавно паркиралиште на којима је организована
наплата мора бити означено саобраћајном
сигнализацијом
Члан 16.
На јавним паркиралиштима на којима се врши
наплата паркирања, најмање 3 % паркинг мјеста
мора бити означено знаком и резервисано за
инвалиде са паркинг картом за возила означена
посебним знаком.
Знак и паркинг карту из претходног става издаје
општинско Одјељење надлежно за послове
саобраћаја сходно прописима о посебном знаку за
означавање возила инвалида.
Наплата паркирања неће се вршити на паркинг
мјестима резервисаним за обиљежена возила
инвалида.

Радник полиције ће одредити да се са
паркиралишта уклони остављено неисправно или
хаварисано моторно возило, прикључно возило као
и камп приколица.
Трошкове премјештања возила на друго мјесто и
накнаду за смјештај тих возила по одредбама
претходног става сноси власник односно корисник
возила.
Висину трошкова и висину накнаде из претходног
става утврђује Начелник општине.
Члан 19.
Комунална полиција или саобраћајна инспекција ће
одредити да се возило премјести на друго мјесто
ако је:
1.возило паркирано на мјестима резервисаним за
заустављање и паркирање других возила,
2.возило паркирано супротно одредби члана 17.
став 2. ове Одлуке,
3.возило паркирано супротно одредбама чланова
23. и 24. ове Одлуке,
4.возило заустављено или паркирано противно
одредбама члана 25. ове Одлуке,
5.возило паркирано и по истеку времена
прописаног чланом 26. става 2. ове Одлуке,
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Члан 23.
6.возило заустављено или паркирано на зеленој
Простор за заустављање или паркирање возила која
површини (травната, земљана или макадамска
врше утовар и истовар робе може се привремено
површина која није намјењена за заустављање или
заузети и на тротоару у трајању до 60 минута под
паркирање возила),
7.ако власник, односно корисник блокираног
условима да се обезбиједи 1,6 метара ширине
возила, одбије да плати накнаду за деблокирање
тротоара за пролаз пјешака у времену од 15:00 до
или исту не плати у року од 24 часа,
09:00 часова наредног дана.
8.возило заустављено или паркирано, дјелимично
Члан 24.
или у потпуности, на тротоару осим ако је то
Привремено заузимање простора коловоза или
дозвољено саобраћајним знаком, на улазима у
тротоара ради утовара или истовара робе мора се
гаражне и друге јавне пословне просторе и
означити постављањем покретног саобраћајног
приступне путеве стамбеним и другим објектима.
знака „ИИ-34“ са допунском таблом „утоварТрошкове премјештања возила на друго мјесто и
истовар“.
накнаду за смјештај тих возила по одредбама
Покретни саобраћајни знак из претходног става
претходног става сноси власник, односно корисник
поставља се уз ивицу коловоза или на ивицу
возила.
Члан 20.
тротоара и корисник га је дужан уклонити одмах по
Комунална полиција или саобраћајна инспекција ће
завршетку утовара или истовара.
одредити да се изврши блокирање возила направом
Члан 25.
за блокирање точкова, ако је:
1.возило паркирано на паркиралишту на којем је
Забрањена је на паркиралиштима оправка и
организована наплата, а власник односно корисник
остављање неисправних или хаварисаних моторних
није истакао паркинг карту односно није платио
возила и прикључних возила као и камп приколица.
накнаду за паркирање,
2.возило заустављено или паркирано супротно
На јавним паркиралиштима забрањено је
одредбама члана 19. став 1. тачка 1, 2, 6. и 8. ако се
заустављање и паркирање возила на пролазима
из било ког разлога не може подузети мјера
унутар паркиралишта, заустављање и паркирање
премјештања возила на друго мјесто.
супротно хоризонталним ознакама којима је
одређен простор за паркирање сваког појединог
Власник односно корисник возила из претходног
возила и било какво паркирање које угрожава
става дужан је прије деблокирања возила платити
безбједно кретање возила.
накнаду за послове блокирање и деблокирање
Члан 26.
возила.
За вријеме уклањања снијега са саобраћајних
Возило ће бити деблокирано након достављеног
површина није дозвољено паркирање возила на тим
доказа о уплати накнаде.
површинама.
Власник односно корисник деблокираног возила
дужан је одмах уклонити возило са мјеста на којем
је возило било паркирано.
Члан 21.
Паркирање возила на тротоару може се дозволити
само под условима да је преостала слободна
ширина тротоара најмање 1,6 метара.
Мјеста из претходног става морају бити обиљежена
посебним саобраћајним знаком, који одговара
начину паркирања возила као и ознаком на
тротоару.
Одобрење за паркирање возила на тротоару издаје
општинско Одјељење надлежно за послове
саобраћаја.
Члан 22.
Заустављање и паркирање возила која врше утовар
или истовар робе дозвољено је уз задржавање
најдуже 60 минута и на мјестима гдје је
заустављање и/или паркирања возила саобраћајним
знаком или на други начин забрањено, у времену
од 15:00 до 09:00 часова наредног дана.

Овлаштено предузеће које је задужено за уклањање
снијега дужно је да прије почетка уклањања или
разгртања
снијега
постави
знак
забране
заустављања и паркирања, а сопственици односно
носиоци права кориштења возила чија су возила
затечена на тим површинама, дужни су да их
уклоне у року од 2 часа од постављања знака.
Члан 27.
Аутобуси којима се довозе туристи и излетници у
град паркирају се на мјестима које одреди
општинско Одјељење надлежно за послове
саобраћаја уз претходно прибављено мишљење
надлежне Станице јавне безбједности Приједор.
Начин обиљежавања мјеста из претходног става
одређује општинско Одјељење надлежно за
послове саобраћаја уз прибављено мишљење
Туристичке организације општине Приједор.
Кретање пјешака
Члан 28.
За педшколску и школску дјецу организовану у
групама обавезно је кретање тротоаром, а гдје нема
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Члан 35.
тротоара, у колони десном страном што ближе
Сви обиљежени пјешачки прелази и стајалишта
ивици коловоза у смјеру кретања.
јавног градског саобраћаја у улицама већег
Код прелаза преко коловоза вођа колоне је дужан
саобраћајног интензитета морају бити освјетљени
да од радника полиције затражи осигурање прелаза
или на други начин видно означени.
или да га сам осигура уколико нема радника
На мјестима гдје постоји јавна расвјета пјешачки
полиције.
Члан 29.
прелаз мора бити освјетљен тако да возач лако
При учествовању у саобраћају предшколска дјеца и
може уочити пјешака.
слијепе особе које не носе бијели штап, морају
Саобраћајни знак у близини свјетиљке мора се
имати пратиоца.
Члан 30.
поставити тако да га свјетлосни сноп оптимално
Забрањено је груписање и задржавање пјешака на
освјетљава (да знак не буде у сијени).
угловима и уским тротоарима улица, као и стазама
Члан 36.
ако је таквим стајањем угрожена безбједност
На раскрсницама улица већег саобраћајног
саобраћаја.
интензитета, као и на раскрсницама са недовољном
Сакупљање и чекање на тротоару дозвољено је под
пољем прегледности, због могућности честих
условом да се не омјета саобраћај пјешака.
саобраћајних незгода или других саобраћајних
конфликата регулисање саобраћаја врши се у
Регистрација запрежних возила
правилу помоћу семафора.
Члан 31.
Регистрација, облик, садржај и издавање потврда о
регистрацији и вођење евиденције о регистрованим
запрежним возилима регулисаће се посебним
Правилником.
III – ОБУЧАВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ВОЗАЧЕ И
ПРОВЈЕРА ЗНАЊА
Члан 32.
Провјеравање познавања саобраћајних прописа за
возаче радних машина, мотокултиватора и
бицикала са мотором, организује и врши Удружење
ауто школа "Приједор".
Члан 33.
Наредбом о регулацији саобраћаја на подручју
општине Приједор се одређују улице са
саобраћајем слабијег интензитета на којима се
може вршити почетна обука кандидата за возаче,
као и улице са јачим саобраћајним интензитетом,
на којима ја забрањена обука у потпуности или
обука у одређене дане или сате.

Семафори се морају редовно одржавати, а у случају
квара предузеће којему је повјерено одржавање
семафора мора одмах приступити оправци или
најкасније у року од 3 сата по дојави квара.
Члан 37.
Уколико се дио тротоара или коловоза не може
користити за саобраћај због привремене опасности
која је настала од објекта (одроњавање фасаде,
кидање снијега и сл.) сопственик, односно
корисник објекта или извођач радова дужан је да
постави саобраћајне знакове и друго прописно
обезбјеђење.
Члан 38.
Водоводне, канализационе, топловодне, електро,
ПТТ и друге инсталације на саобраћајним
површинама дужно је да одржава предузеће којем
је то повјерено на одржавање.
У случају квара, предузеће из претходног става
дужно је да квар отклони одмах, а најкасније у року
од 8 сати од настанка квара.
V – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

IV – ПОСЕБНЕ МЈЕРЕ БЕЗБЈЕДНОСТИ
Члан 34.
Јавна расвјета на јавним саобраћајницама мора
служити безбједности саобраћаја и одговарати
прописима и препорукама о коришћењу расвјетне
технике у саобраћајне сврхе.
Прегорјеле сијалице јавне расвјете морају се
редовно мијењати, а расвјетна тијела редовно
чистити.
Прегорјеле сијалице јавне расвјете морају се
замјенити најкасније у року од 48 сати.

Члан 39.
Новчаном казном у износу од 1000 – 1500 КМ
казниће се за прекршај предузеће или друго правно
лице:
1.ако нареди да се возила када врше снабдјевање
крећу противно одредбама члана 6. ове Одлуке,
2.ако наредни да се теретна моторна возила крећу
улицама којима је забрањен саобраћај или
ограничен саобраћај таквих возила без одобрења
надлежног органа (члан 7.),
3.ако врши превоз лица за властите потребе и
уговорени превоз без одобрење (члан 8.),
4.ако резервише простор за паркирање возила без
одобрења надлежног органа (члан 12.),
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2.возач ако се возилом креће мимо одобрене трасе
5.ако нареди да се возило које врши утовар или
и зауставља возило изван одобрених стајалишта
истовар задржава на мјесту гдје је заустављање или
(члан 8.),
паркирање забрањено или да се возило задржава
3.лице које на коловозу резервише простор за
дуже од 60 минута (члан 22.),
6.ако нареди да возило приликом утовара или
паркирање возила без одобрења надлежног органа
истовара заузме тротоар супротно одредбама
(члан 12.),
4.лице које на паркиралишту поправља или остави
члана 23. ове Одлуке,
7.ако редовно не одржава семафоре или у случају
неисправно или хаварисано моторно возило,
5.прикључно возило или камп приколицу (члан
квара не приступи оправци у року (члан 36.),
8.ако прописно не обезбједи тротоар или коловоз
25.),
6возач који паркира или не уклони возило са мјеста
(члан 37.),
9.ако одмах, а најкаснију у року од 8 сати не
са којих се чисти снијег (члан 26.),
6.вођа колоне који на прописан начин не осигура
приступи на отклањању квара на инсталацијама
прелажење колоне преко коловоза (члан 28. став
(члан 38.).
2.),
За прекршај из претходног става казниће се
7..возач инструктор ако врши обуку кандидата за
новчаном казном од 300 – 500 КМ и одговорно
возача супротно Наредби (члан 33.),
8.власник односно корисник објекта ако прописно
лице у предузећу или другом правном лицу.
не обезбиједи тротоар или коловоз (члан 37.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
Члан 42.
самостални привредник новчаном казном од 1000 –
Новчаном казном у износу од 150 - 200 КМ казниће
1500 КМ.
Члан 40.
се за прекршај:
Новчаном казном од 500 – 1000 КМ казниће се за
1.лице које поступи супротно одредбама члана 13.
прекршај предузеће или друго правно лице:
ове Одлуке,
2.возач који на паркиралишту не плати накнаду за
1.ако возило не обиљежи и не означи на начин који
паркирање возила (члан 15. став 2.),
3.власник возила који не уклони возило по истеку
је одређен Нардбом (члан 5.),
2.ако превоз лица за властите потребе врши
времена за паркирање (члан 17. став 2.),
4.ако власник возила односно корисник не уклони
супротно одобрењу (члан 8.),
3.ако поступи супротно одредбама члана 13. ове
возило након деблокирања (члан 20. став 4.)
5.ако паркира возило супротно одредбама члана 25.
Одлуке,
4.ако након деблокирања возила не уклони возило
став 2. ове Одлуке,
6.возач на тротоару или на мјесту гдје је
(члан 20. став 4.),
5.ако необезбједи уклањање својих неисправних
саобраћајним знаком забрањено заустављање и
или хаварисаних моторних возила, прикључних
паркирање врши утовар или истовар робе дуже од
возила као и камп приколица са паркиралишта, или
дозвољеног времена (члан 22. и 23.),
7.возач који паркира туристички аутобус изван, за
ако паркира возило супротно одредбама члана 25.
то, одређеног мјеста (члан 27.).
став 2. ове Одлуке,
6.ако прије уклањања или разгртања снијега не
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
постави саобраћајни знак (члан 26. став 2.),
7.ако врши обуку кадидата за возаче супротно
Члан 43.
Наредби (члан 33.),
8.ако прегорјеле сијалице не замјени у прописаном
Извршење, односно надзор над примјеном ове
року или ако расвјетна тијела не чисти редовно
Одлуке врше надлежна полицијска станица,
(члан 34.).
комунална полиција и саобраћајна инспекција у
оквиру свог дјелокруга и надлежности.
За прекршај из претходног става казниће се
Члан 44.
новчаном казном од 200 – 300 КМ и одговорно
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
лице у предузећу или другом правном лицу.
важи Одлука о безбједности саобраћаја на
За прекршај из става 1. овог члана казниће се
путевима општине Приједор (Службени гласник
самостални привредник новчаном казном од 500 –
општине Приједор број 06/00).
1000 КМ.
Члан 41.
Члан 45.
Новчаном казном у износу од 200 – 300 КМ
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по
казниће се за прекршај:
објављивању у "Службеном гласнику општине
1.власник возила који на возило не постави ознаку
Приједор".
или угради уређаје који су прописани за
Број:01-022-48/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
обиљежавање возила наведених у члану 5. став 1.
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
тачка 5. ове Одлуке,
Датум: 6.6.06.г.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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графичком приказу границе обухвата у који је
70
На основу члана 2. став 3. Закона о комуналним
саставни дио ове Одлуке.
Границе подручја из претходног става по
дјелатностима (Службени гласник Републике
појединим секцијама су коначне и није их могуће
Српске број 11/95, 18/95 и 51/02), члана 30. Закона
мијењати у току израде измјене и допуне Плана.
о локалној самоуправи (Службени гласник
Републике Српске број 101/04 i 42/05) и члана 18.
Члан 3.
Статута општине Приједор (Службени гласник
Циљеви доношења измјене и допуне Плана су:
општине Приједор број 05/05), Скупштина
општине Приједор, на ХХ сједници одржаној дана
а)Преиспитивање
и
измјена
програмских
06.06.2006. године, донијела је:
смјерница, планских одредница и просторних
ОДЛУКУ
рјешења у циљу рационалнијег кориштења и
о јавним паркиралиштима и гаражама
уређења простора на подручју насеља "Пећани".
б)Усклађивање планских рјешења са потребама
Члан 1.
развоја и уређења овог насеља и потребама развоја
Утврђује се да су изградња, управљање, одржавање
централне зоне и урбаног подручја Приједора.
в)Побољшање
услова
одвијања
интерног
и опремање јавних паркиралишта и гаража
саобраћаја у насељу и ублажавање проблема
комуналне дјелатности од посебног друштвеног
саобраћаја у мировању као и изналажење
интереса за општину Приједор.
одговарајућег рјешења за брже и ефикасније
Члан 2.
укључење овог насеља на саобраћајнице вишег
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
реда.
г)Дефинисање одговарајућих грађевинских и
објављивања у "Службеном гласнику општине
других парцела у односу на потребе ове зоне и
Приједор".
града за јавним површинама.
Број:01-022-50/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
д) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
услова и начина кориштења простора.
Приједор,6.6.06. г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
Члан 4.
***
Изради
Ревизије
Плана
претходи
израда
71
На основу члана 53. Закона о уређењу простора ( «
Преднацрта Ревизије Плана у сврху провјере
Службени гласник Републике Српске «. број 84/02
потреба, жеља и просторних могућности
– пречишћени текст ) и члана 18. Статута општине
третираног подручја.
Преднацрт измјене и допуне Плана разматра Савјет
Приједор ( « Службени гласник општине Приједор
Плана и упућује у форми нацтра у даљу процедуру.
«, број 5/05 ), Скупштина општине Приједор на ХХ
сједници одржаној дана 06.06.2006. године,
Члан 5.
донијела је
ОДЛУКУ
Временски период за који се доноси Ревиозија
о приступању изради Ревизије Регулационог плана
Плана – Секција 1 је 2006-2011.година а за Секцију
насеља "Пећани"- Секција 1 и Секција 2 2 је 2007-2012.године.
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак
израде
и
доношења
Ревизије
Регулационог плана насеља "Пећани" - Секција 1 и
Секција 2 , у даљем тексту:
Ревизија Плана.
Члан 2.
Израда ревизије Плана - Секција 1 и Секција 2
односи се на простор који представља обухват
важећег Регулационог плана насеља "Пећани" .
Простор који ће бити обухваћен Секцијом 1,
тј.подручје планирања је простор површине 27,0 ха
и представља дио овог насеља који је изграђен
(блокови "А", "Б" , "Ц" и изграђени дио уз
жељезничку пругу)
Секцијом 2 ће се обухватити простор површине
12,0 ха западно од постојеће колске саобраћајнице
која тангира изграђени дио насеља, између
колектора и жељезничке пруге до западне границе
обухвата важећег Регулационог плана.
Простор који ће се обухватити Ревизијом Плана
величине 39,0 ха (27,0 + 12,0 ха ) приказан је на

Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању
изради Ревизије Плана на подручју из члана 2. ове
Одлуке не може се градити,прометовати нити
додјељивати земљиште у сврху изградње до
доношења Одлуке о усвајању Ревизије 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.Такође, на подручју које представља
обухват Секција 2 важи исти режим забране у
складу са динамиком отпочињања израде овог
дијела планског документа.
Члан 7.
Носилац припреме за израду Ревизије Плана је
Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Ревизије Плана је надлежна
стручна организација регистрована за израду
просторно – планске документације ( у даљем
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Члан 15.
тексту: Стручна организација ).
Носилац израде Ревизије Плана и Савјет за израду
Савјет за Ревизије Плана именоваће Скупштина
Ревизије Плана, разматрају приспјеле писмене
општине посебним рјешењем по усвајању ове
примједбе на нацрт Ревизије Плана достављају
Одлуке.
Члан 8.
носиоцу припреме Ревизије Плана образложено
План ће се израдити на топографско – катастарским
мишљење о примједбама које нису могле бити
подлогама у размјери 1: 1000.
прихваћене.
Члан 16.
Члан 9.
Носилац припреме Ревизије Плана након јавног
Средства за израду Ревизије Плана осигураће се из
увида и заузетих ставова по приспјелим
буџета општине Приједор.
примједбама на нацрт Ревизије Плана, утврђује
Уговор о изради Ревизије Плана закључиће
приједлог Ревизије Плана и доставља га
Стручна организација и општина Приједор.
Скупштини општине на разматрање и доношење.
Рок израде приједлога Ревизије Плана је 20 (
Члан 10.
тридесет ) дана од дана достављања од стране
Рок за израду Нацрта Ревизије Плана је 45
носиоца израде Ревизије Плана.
( четрдесет и пет ) дана од дана потписивања
Члан 17.
уговора о изради и испуњавања других услова
Стручна организација ће доставити Носоцу
дефинисаних уговором .
припреме елаборат Ревизије Плана у папирној
Члан 11.
форми и
дискете Ревизије Плана
у броју
Носилац припреме Ревизије Плана дужан је да у
примјерака према уговору.
Стручна организација је дужна да изврши допуну
току израде Ревизије Плана обезбиједи сарадњу и
елабората Ревизије Плана у складу са прихваћеним
усаглашавање ставова, а Стручна организација
писменим приједлозима и мишљењима у року од
дужна је да сарађује са надлежним органима и
30 ( тридесет ) дана од њиховог достављања.
организацијама
за
послове
планирања
и
Члан 18.
програмирања развоја, те предузећима у чијој је
Све стручне, административне и друге послове у
надлежности саобраћајна, комунална и енергетска
вези доношења измјене и допуне Плана, обавиће
инфраструктура, као што су:
Завод за изградњу града - Приједор,
Одјељење за просторно уређење.
ОДКП « Водовод « Приједор,
Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
Члан 19.
« Српске поште « Приједор и Телеком Приједор,
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
А.Д. « Централна топлана « Приједор.
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједору.
Органи, организације и предузећа из става 1. овог
Број: 01-022-43/06
ПРЕДСЈЕДНИКЦА
члана
дужни су сарађивати са Стручном
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења,
Датум:6.6.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
примједбе и податке везане за рад на изради
***
Ревизије Плана.
Члан 12.
72
Стручна организација је дужна прибавити
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
сагласност на нацрт Ревизије Плана од стране
простора – пречишћени текст ( « Службени
органа и организација из члана 11. ове Одлуке
Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и
прије утврђивања приједлога Ревизије Плана.
члан 18.Статута Општине Приједор ( « Службени
Гласник општине Приједор «, бр. 5/05 ), Скупштина
Члан 13.
општине Приједор на XX сједници одржаној
Одјељење за просторно уређење, као носилац
06.06.2006. године донијела је
припреме, утврђује нацрт Ревизије Плана и ставља
ОДЛУКУ
га на јавни увид у трајању од 30 ( тридесет ) дана
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
ради изјашњавања и подношења писмених
БРОЈ: 02-26/06 oд марта 2006. године.
примједби на нацрт Ревизије Плана у остављеном
року.
Члан 14.
Члан. 1.
Истовремено са излагањем нацрта Ревизије Плана
Доноси се План парцелације бр. 02-26/06 од марта
на јавни увид спроводи се стручна расправа.
2006. године ( у даљем тексту: План ), у сврху
О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта
локације стамбено-пословног објекта П+1+Пот.,
Ревизије Плана, јавност ће се обавијестити
власништво БАБИЋ ДРАГАНА, који се налази у
најмање 3 ( три ) дана раније путем средстава
Приједору у ул. Козарска.
Граница простора који је обухваћен Планом
информисања ( « Козарски вјесник «, Радио
дефинисане су на графичком прилогу у омјеру
станица Приједор, ИТЦ "Приједор" ), те на огласној
1:500.
табли Скупштине општине.
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Граница простора који је обухваћен Планом
Нова парцела за изградњу предметног стамбеногдефинисана је на графичком прилогу у омјеру
пословног објекта се формира на дијелу к.ч. бр.
1:500.
4120 К.О.Приједор II ( нови премјер ) уз Козарску
Нове парцеле се формирају на к.ч. бр.1836, како
улицу у површини од 502,00 м2 .
слиједи:
-парцела број 1.- формира се на дијелу к.ч. бр.1836.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
за редовну употребу новопланираног објекта.
графичког дијела:
Парцела има површину 424м2.
I Текстуални дио Плана садржи:
- парцела број 2.- формира се на дијелу к.ч. бр.1836.
Постојеће стање,
за редовну употребу новопланираног објекта.
План просторне организације
Парцела има површину 300 м2.
План парцелације,
Општи услови урбанистичке регулације
Члан 2.
II Графички дио
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
Постојеће стање Р= 1 : 500
графичког дијела:
Извод из просторно планске документације,
I Текстуални дио Плана садржи:
План парцелације,
Постојеће стање,
План просторне организације
План просторне организације
План парцелације,
Члан 3.
Општи услови урбанистичке регулације
Елаборат Плана израђен је од стране «
II Графички дио
Постојеће стање Р= 1 : 500
Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004.
Извод из просторно планске документације,
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
План парцелације,
План просторне организације
Члан 4.
План се излаже на јавни увид код општинског
Члан 3.
органа управе надлежног за послове просторног
Елаборат Плана израђен је од стране «
уређења.
Члан 5.
Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
4. Одлуке.
Члан 6.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
План се излаже на јавни увид код општинског
објављивања у « Службеном Гласнику Општине
органа управе надлежног за послове просторног
Приједор «.
уређења.
Члан 5.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана
Број:01-022- 46/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
4. Одлуке.
Члан 6.
Датум:6.6.06.г
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
***
73
објављивања у « Службеном Гласнику Општине
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
Приједор «.
простора – пречишћени текст ( « Службени
Број:01-022- 47/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
члан
18.
Статута
Општине
Приједор
Датум:6.6.06.г.
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/05
***
), Скупштина општине Приједор на XX сједници
74
одржаној 06.06.2006. године донијела је
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
ОДЛУКУ
простора – пречишћени текст ( « Службени
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и
БРОЈ: 02-266/04 од децембра 2004.године са
члан
18.
Статута
Општине
Приједор
продужењем важности у фебруару 2006. године
( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/05
), Скупштина општине Приједор на XX сједници
Члан. 1.
одржаној 06.06.2006. године донијела је
Доноси се План парцелације бр. 02-266/04 од
ОДЛУКУ
децембра 2004.год. са продужењем важности у
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
фебруару 2006. године ( у даљем тексту: План ), у
БРОЈ: 02-349/05 oд јануара 2006. год.
сврху локације стамбено-пословних објеката по
фазама, на име ФЕТИБЕГОВИЋ АЛИЈЕ, у
Члан. 1.
Приједору у Ул. Милоша Обилића и Скопској
Доноси се План парцелације бр. 02-349/05 од
улици..
јануара 2006. године ( у даљем тексту: План ), у
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сврху формирања грађевинске парцеле за редовну
власништва Зембић Гордане, који се налази у
употребу објекта, власништво Мехмедагић Рајифа,
Приједору у ул. Исака Зукановића.
Граница простора који је обухваћен Планом
који се налази у Козарцу у ул.Некатегорисани
дефинисане су на графичком прилогу у омјеру
локални пут .
Граница простора који је обухваћен Планом
1:500.
Нова грађевинска парцела се формира на дијелу
дефинисане су на графичком прилогу у омјеру
к.ч. бр. 2051 К.О. Приједор II ( нови премјер )
1:500.
Нова парцела број 1. формира се на дијелу к.ч. бр.
површине П цца 488 м2 .
2
1476/2 К.О. Камичани, површине цца 694,60 м .
Члан 2.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
Постојеће стање,
Постојеће стање,
План просторне организације
План просторне организације
План парцелације,
План парцелације,
Општи услови урбанистичке регулације
Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
II Графички дио
Постојеће стање Р= 1 : 500
Извод из просторно планске документације,
Постојеће стање Р= 1 : 500
Извод из просторно планске документације,
План парцелације,
План парцелације,
План просторне организације
План просторне организације
Члан 3.
Члан 3.
Елаборат Плана израђен је од стране «
Елаборат Плана израђен је од стране «
Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004.
Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004.
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
План се излаже на јавни увид код општинског
Члан 4.
План се излаже на јавни увид код општинског
органа управе надлежног за послове просторног
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.
Члан 5.
уређења.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана
Члан 5.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана
4. Одлуке.
Члан 6.
4. Одлуке.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у « Службеном Гласнику Општине
објављивања у « Службеном Гласнику Општине
Приједор «.
Приједор «.
Број:01-022-44 /06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број:01-022-45/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:6.6.06.г.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
Датум:6.6.06.г.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
***
76
75
На основу чл. 11. Закона о основној школи
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
(„Службени гласник РС“, број 38/04) и чл. 18.
простора – пречишћени текст ( « Службени
Статута општине Приједор („Службени гласник
Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и
општине Приједор“, број 5/05), Скупштина
члан 18. Статута Општине Приједор
општине Приједор на XX сједници одржаној
( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/05
06.06.2006.године, донијела је
), Скупштина општине Приједор на XX сједници
ОДЛУКУ
одржаној 06.06.2006. године донијела је
о приједлогу мреже основних школа у општини
ОДЛУКУ
Приједор
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
БРОЈ: 02-282/04 oд маја 2006. године.
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се приједлог броја
Члан. 1.
и просторног распореда основних школа и број
Доноси се План парцелације бр. 02-282/04 од маја
издвојених одјељења (мрежа основних школа) на
2006. године ( у даљем тексту: План ), у сврху
подручју општине Приједор, који ће служити за
легализације породичне стамбене зграде,
доношење Одлуке о привременом броју и
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просторном распореду основих школа у Републици
9. Основна школа „Бранко Радичевић“ – Петрово
Српској, коју доноси Влада.
издвојена одјељења:
- ПО Ракелићи
Члан 2.
- ПО Миљаковци
У општини Приједор, утврђује се сљедећи
- ПО Пејићи
приједлог просторног распореда и броја издвојених
одјељења основних школа.
10.Основна школа „Ћирило и Методије“Трнопоље
Основна школа „Петар Кочић“-Приједор
издвојена одјељења
издвојена одјељења:
- ПО Горњи Гаревци
- ПО Горњи Орловци
- ПО Петров Гај
- ПО Горњи Јеловац
- ПО Јаруге
- ПО Мало Паланчиште
- ПО Горња Пухарска
11.Основна школа„ПетарПетровићЊегош“Буснови
Основна школа „Десанка Максимовић“ -Приједор
издвојена одјељења
- ПО Томашица
издвојена одјељења
- ПО Ракелића Луг
- ПО Доњи Гаревци
- ПО Средња Марићка
- ПО Горња Марићка
3. Основна школа „Бранко Ћопић“ –Приједор
- ПО Криваја
издвојена одјељења
- ПО Гомјеница
12. Основна школа „Јован Дучић“ –Ламовита
издвојена одјељења
4. Основна школа „Доситеј Обрадовић“ –Приједор
- ПО Доња Бистрица
издвојена одјељења
- ПО Бабићи
- ПО Тукови
- ПО Расавци
- ПО Хамбарине
13. Специјална основна и средња школа „Ђорђе
- ПО Ризвановићи
Натошевић“Приједор
- ПО Чараково
- ПО Зецови (у процедури )
14. Средња и основна музичка школа – Приједор.
5. Основна школа „Јован Цвијић“ – Брезичани
издвојена одјељења:
- ПО Черјеци
- ПО Доња Драготиња
- ПО Горња Драготиња
- ПО Цикоте
- ПО Волар
6. Основна школа „Младен Стојановић“ –Љубија
издвојена одјељења
- ПО Горња Равска
- ПО Миска Глава
- ПО Доња Љубија
- ПО Шурковац
- ПО Љескаре
7. Основна школа „Козарац“ –Козарац
издвојена одјељења
- ПО Камичани
- ПО Козаруша ( у процедури)
8. Основна школа „Вук Караџић“ Омарска
издвојена одјељења:
- ПО Нишевићи
- ПО Горњи Петров Гај
- ПО Средња Ламовита
- ПО Јелићка
- ПО Градина

Члан 3.
Због
специфичности
ситуације
везане
за
избјеглице,
расељена
лица
и
повратнике
Скупштина општине ће ову проблематику
разматрати прије почетка сваке школске године и
зависно од ситуације са бројем ученика и
испуњености других законских услова предлагати
Влади Републике Српске допуну ове Одлуке.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-49/06
Приједор
Датум:6.6.06.г.

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

77
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 Извјештај о раду предузећа А.Д.
"Комуналне услуге" Приједор, Скупштина општине
Приједор
на
XХ
сједници
одржаној
06.06.2006.године, донијела је следећи
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3. Овај Закључак ступа на снагу даном
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду предузећа А.Д.
објављивања у "Службеном гласнику општине
"Комуналне услуге" Приједор.
Приједор".
2. Задужује се предузеће из тачке 1. да прије
Број: 01-37-1/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
преноса права својине са Владе Републике Српске
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
на општину Приједор, изради детаљну анализу
Датум:6.6.06.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
финансијског и укупног стања у овом предузећу.
***
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
80
На основу члана 18. Статура општине Приједор
објављивања у "Службеном гласнику општине
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана
Приједор".
128. Пословника Скупштине општине Приједор
Број: 01-37-3/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр.
8/05),
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Скупштина општине Приједор разматрајући стање
Датум:6.6.06.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
и перспективу развоја пољопривреде у општини
***
Приједор
за
XIX
сједници
одржаној
78
19.05.2006.године, донијела је следећи
На основу члана 18. Статута општине Приједор
ЗАКЉУЧАК
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана
1. Обавезује се Административна служба општине
128. Пословника Скупштине општине Приједор
Приједор, надлежно одјељење да приступи
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр.
8/05),
активностима у изради стратегије развоја
разматрајући Извјештај о раду предузећа А.Д.
пољопривреде општине Приједор за период
"Топлана" Приједор, Скупштина општине Приједор
2007.-2012. која ће бити саставни дио стратегије
на XХ сједници одржаној 06.06.2006.године,
укупног развоја привреде општине Приједор.
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду предузећа А.Д.
"Топлана" Приједор.
2. Задужује се предузеће из тачке 1. да прије
преноса права својине са Владе Републике Српске
на општину Приједор, изради детаљну анализу
финансијског и укупног стања у овом предузећу.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-37-2/06
Приједор
Датум:6.6.06.г

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

***
79
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 Извјештај о раду предузећа А.Д.
"Водовод"
Приједор,
Скупштина
општине
Приједор
на
XХ
сједници
одржаној
06.06.2006.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду предузећа А.Д.
"Водовод" Приједор.
2. Задужује се предузеће из тачке 1. да прије
преноса права својине са Владе Републике Српске
на општину Приједор, изради детаљну анализу
финансијског и укупног стања у овом предузећу.

2. Размотрити могућности издвајања средстава из
Буџета општине Приједор за развој
пољопривреде у висини од 5% од укупног износа
планираних средстава за текућу годину.
Наведена средства усмјерити у оне области
пољопривредне производње које имају
приоритет са стручног и економског аспекта.
3. Упутити приједлог Влади РС да средства која су
наплаћена по основу ПДВ-а од пољопривреде
врати у форми стимулације пољопривредне
производње.
Погонско гориво за потребе пољопривреде
растеретити, ослободити пореза,доприноса
за одржавање и изградњу магистралних путева.
4. Покренути иницијативу према Влади РС и према
Савјету министара БиХ за потпуно укидање
ПДВ-а на пољопривредне производе и услуге,
или смањење стопе на разумну мјеру од 7-8%
која то може да поднесе.
5. Формирати радно тијело Скупштине општине
Приједор за праћење развоја пољопривреде
општине Приједор.
6. Покренути иницијативу за измјену закона о
концесијама у циљу да се земљиште које се
даје под концесију осим правним лицима
може дати и физичким лицима.
7. Покренути иницијативу за измјену Закона
о пољопривредном земљишту у циљу повећања
обрадивих површина.
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8. Увођење олакшица у циљу поједностављења и
109/00. од 06.02.2001. године, којим му је
појефтињења издавања дозвола за изградњу
додјељено градско грађевинско земљиште у К.О.
објеката за пољопривреду.
Чиркин Поље, поред магистралног пута Приједор Бања Лука, означено са к.ч.бр. 135/13 у повшрини
9. Формирати базу података у области
од 755 м2, к.ч.бр. 135/14 у површини од 1245 м2,
пољопривреде за општину Приједор.
к.ч.бр. 135/15 у површини од 87 м2, уписане у зк.
ул. бр. 122 К.О. Чиркин Поље, к.ч.бр. 153/25 у
10.Подржати напоре у побољшању инфраструктуре
повшрини од 43 м2 и к.ч.бр. 153/24 у површини од
у руралном подручју као предуслов за
870 м2, обе упсиане у зк. ул. бр. 121 К.О. Чиркин
побољшање пољопривредне производње.
Поље (по новом премјеру к.ч.бр. 3553/3 и 3559/3, у
сврху изградње стамбено - пословног објекта
11. Преиспитати извршену приватизацију државног
димензија 12 х 30 м, у склопу којег је стамбени
капитала у области пољопривредне
објекат П + 1, величине 10 х 12 м и пословни
производње.
приземни објекат величине 20 х 1 м са намјеном за
складиште ( укупна нето површина од 384 м2), тако
12. Све активности везане за стимулацију и
да ново рјешење гласи:
регресирање пољопривредне производње
Утврђује се право кориштења ради грађења
треба
да
буду
благовремено
обезбјеђене
пословно - производно објекта С + П + 1, и С + П,
пољопривредним произвођачима.
са намјеном сутерена за гараже, приземља за погон
за производњу дрвних асортимана са пратећим
13.Да се Скупштини општине поднесе
садржајима: администрација, угоститељство и
информација о донацијама за пољопривредну
спрат за администрацију, укупне корисне
производњу на подручју општине Приједор.
површине 672 м2 у корист Чопрка Мирка
Слободана из Приједора, на градском грађевинском
14. Обезбједити тромјесечно информисање
земљишту означеном са:
Скупштине општине о провођењу ових
- к.ч.бр. 135/13 у површини од 454 м2
закључака.
- 153/24 у површини од 659 м2
- к.ч.бр. 135/14 у повшрини од 1104 м2, уписане у
15. Овај закључак ступа на снагу даном доношења,
зк. ул. бр. 659 К.О. Чиркин Поље са правом
а објавиће се у "Службеном гласник општине
кориштења ради грађења
у корист Чопрка
Приједор".
Слободан
- к.ч.бр. 153/30 у површини од 86 м2 уписана у зк.
Број:01-33-8/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
ул. бр. 121 на Општенародну имовину К.О. Чиркин
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Поље
Датум:9.5.06.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
- к.ч.бр. 135/25 у површини од 32 м2 уписана у зк.
***
ул. бр. 122 на Општенародну имовину у К.О.
81
Чиркин Поље
РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО
- к.ч.бр. 135/23 у повшрини од 3 м2 уписана на
ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
"Пољопроизвод" у зк.ул.бр. 641 К.О. Чиркин Поље
- к.ч.бр. 135/24 у површини од 1 м2 уписана у зк. ул.
Број: 01-475-2906.
бр. 653 К.О. Чиркин Поље у корист Кондић
Датум: 06.06.2006. године
Душанке
(по новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 3553/3,
На основу члана 24. Закона о грађевинском
3559/3 уписане у пл. бр. 5010 као посјед Чопрка
земљишту ("Службени гласник Републике Српске"
Слободана, к.ч.бр. 3553/4 уписана у пл. бр. 18 као
број 86/03.), члана 31. и члана 35. Одлука о
посјед Земљорадничке задруге, к.ч.бр. 3553/7
грађевинском земљишту ("Службени гласник
уписана у пл. бр. 5430 као посјед Савић Мирослава,
општине Приједор" број 6/05.), члана 250. Закона о
к.ч.бр. 3559/10 уписана у пл. бр. 5117 као посјед
општем управном поступку ("Службени гласник
Кондић Душанке)
***
Републике Српске" број 13/02), члана 18. Статута
Број: 01-475-3006.
општине Приједор ("Службени гласник општине
Датум: 06.06.2006. године
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника
скупштине општине Приједор ("Службени гласник
На основу члана 61., 62. и 63. Закона о
општине Приједор" бр. 8/05)
рјешавајући у
грађевинском земљишту («Службени гласник
предмету ЧОПРКА МИРКА СЛОБОДАНА из
Републике Српске», број 86/03), те чл. 31. и чл. 35.
Приједора предлаже Скупштини општине Приједор
Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гласник
на ХХ сједници одржаној 06.06.2006.године,
Општине Приједор», бр. 6/05), члана 18. Статута
донијела је сљедећие
општине Приједор ("Службени гласник општине
РЈЕШЕЊЕ
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника
1. УСВАЈА се захтјев Чопрка Мирка Слободана из
скупштине општине Приједор ("Службени гласник
Приједора, те се мијења правоснажно рјешење
општине Приједор" бр. 8/05),рјешавајући у
Скупштине општине Приједор број 35-475-1предмету ХОЏИЋ МИРСАДА и ХОЏИЋ
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ЗИНАЈДЕ,Скупштина општине Приједор на ХХ
којем је бесправно изградио пословно - стамбену
сједници одржаној 06.06.2006.године, донијела је
зграду Сут+П+Пот, а које земљиште је означено са:
- к.ч.бр. 645/31 у површини од 610 м2 уписана у зк.
следеће
РЈЕШЕЊЕ
ул. бр. 1953 као Општенародна имовина (по новом
1. УСВАЈА се захтјев ХОЏИЋ Авдије МИРСАДА
премјеру исто одговара к.ч.бр. 1496/152 уписана у
и ХОЏИЋ Илијаза ЗИНАЈДЕ те им се утврђује
пл. бр. 17 на име "Пољопроизвод" А. Д. Приједор)
Грађевинско земљиште из предходног става се
право кориштења ради грађења на градском
преузима од досадашњег носиоца права кориштења
грађевинском земљишту у насељу
Рашковац,
и посједника у корист инвеститора.
Улица Скопска и Милоша Обилића у Приједору на
***
којем су бесправно изградили породичну стамбену
Број: 01-475-25/06.
згаду приземље + поткровље корисне површине од
Датум: 06.06.2006. године
95,2 м2 на земљишту означеном са:
- к.ч.бр. 4/559 у површини од ..................... 58 м2,
уписано у зк.ул.бр. 1116 са привременим правом
кориштења у корист Мандић Фате удат. Табаковић
са дијелом 1/24, Мандић Есме са дијелом 1/24,
Мандић Сеније са дијелом 1/6 и др.
- к.ч.бр. 4/75 у површини од ........................
184
м2, уписана у зк.ул.бр. 6564, са привременим
правом коришћења на земљишту под зградом и
земљишту које служи за редовну употребу зграде у
корист сопственика зграде, док зграда на том
земљишту постоји
- к.ч.бр. 4/14 у површини од .......................
183
м2, уписана у зк.ул.бр. 236, са привременим правом
коришћења у корист Мандић Фате са дијелом
7/120, Мандић Есме са дијелом 7/120 и др. ( по
новом премјеру к.ч.бр. 1833/2 уписана у пл.бр. 362
уписана као посјед Терзић Азиза Шефикa са
дијелом 1/1)
Земљиште из тачке 1. диспозитива овог
рјешења се преузима од лица уписнаих са
привременим правом коришћења: Мандић Сеније,
Мандић Есме и др. и од лица које је уписано као
посједник Терзић Шефик.

На основу члана 27. Закона о грађевинском
земљишту ("Службени гласник Републике Српске"
број 86/03.) те члана 31. и члана 35. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени гласник
Општине Приједор" број 6/05.) члана 18. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника
скупштине општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор" бр. 8/05) рјешавајући у
предмету МАСТИКОСА БОРИСЛАВ и РЕНАТE из
Приједора, Скупштина општине Приједор на ХХ
сједници
одржаној
дана
06.06.2006.године,
донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев Мастикоса Борислава и
Мастикоса Ренате рођ. Трубарац, обоје из
Приједора, те им се утврђује првенствено право
кориштења на градском грађевинском земљишту
означеном са:

***
Број: 01-475-26/06.
Датум: 06.06.2006. године

(по земљишној књизи Основног суда исто одговара
к.ч.бр. 722/4 у површини од 300 м2 уписана у зк. ул.
бр. 5963, к.ч.бр. 723/1 у површини од 368 м2
уписана у зк. ул. бр. 7635, обе упсиане на Хусеини
Хилмију са 1/1 дијела, те к.ч.бр. 722/3 у површини
од 68 м2 уписана у зк. ул. бр. 430 на име Хусеини
Хилмија са 17/29 дијела, Мандић Жарко са 1/12
дијела, Мандић Петар са 1/14 дијела и Суботић
Велинка са 1/12 дијела)
***
Број: 01-475-27/06.
Датум: 06.06.2006. године

На основу члана 61. Закона о грађевинском
земљишту ("Службени гласник Републике Српске"
број 86/03.), те члана 31. и члана 35. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени гласник
Општине Приједор број 6/2005.) члана 18. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника
скупштине општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор" бр. 8/05) у предмету ЛУКИЋ
ДАЛИБОРА из Приједора,Скупштинa општине
Приједор
на
ХХ
сједници
одржаној
06.06.2006.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊE
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем
о урбанистичкој сагласности Одјељења за
просторно уређење
број 06-364-508/04. од
02.03.2005. године.
2. УСВАЈА се захтјев Лукић Далибора из
Приједора, те му се накнадно утврђује право
кориштења
ради
грађења
на
градском
грађевинском земљишту у насељу "Аеродром" на

- к.ч.бр. 4482, у повшрини од 736 м2, уписана у пл.
бр. 2483 К.О. Приједор II, као супосјед Мастикоса
Борислава и Ренате, обоје са по 1/2 дијела

Nа основу члана 24. и члана 26. Закона о
грађевинском земљишту ("Службени гласник
Републике Српске" број 86/03.) те члана 18.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор" бр. 5/2005), и члана 129.
Пословника
скупштине
општине
Приједор
("Службени гласник општине Приједор" бр. 8/05),
у предмету ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР, заступане по
Правобранилаштву Републике Српске, Сједиште
замјеника Приједор, за изузимање градског
грађевинског земљишта предлаже Скупштини
општине Приједор на ХХ сједници одржаној дана
06.06.2006.године, донијела је следеће,
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РЈЕШЕЊЕ
рјешавајући у предмету ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ Р. Ј.
1. УСВАЈА се захтјев Општине Приједор,
ПРИЈЕДОР, Скупштина општине Приједор на ХХ
заступане по Правобранилаштву Републике
сједници одржаној 06.06.2006.године, донијела је
Српске, Сједиште замјеника Приједор, те се у сврху
следеће
РЈЕШЕЊЕ
привођења грађевинског земљишта трајној намјени
1. УСВАЈА се парцелација предложена рјешењем
прописаној Одлуком о усвајању анализе рубног
Одјељења за просторно уређење број 06-364-5/06.
подручна насеља "Пећани" између блокова "Х" и
од 27.01.2006. године.
"Б" - спортски центар "Пећани Исток", врши
2. Градско земљиште у К.О. Трнопоље, означено са
преузимање градског грађевинског земљишта
к.ч.бр. 2167/8 у површини од 150 м2 уписано у пл.
означеног са:
бр. 2159, преузима се од Мјесне заједнице
- к.ч.р. 301/18, у површини до 1293 м2, уписана у зк.
Трнопоље, у сврху изградње А.Т.Ц. Трнопоље,
ул.бр. 7585 на име Завод за изградњу града и
корисне повшрине од 18,64 м2.
општине Приједор
- к.ч.бр. 301/19 у површини од 1030 м2, уписана у
82
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
зк. ул. бр. 2793, на име Завода за изградњу града и
општине Приједор
Број: 02-111-70 /06
- к.ч.бр. 301/21, у површини од 820 м2
Датум: 11.05.2006. године
- к.ч.бр. 301/22, у површини од 240 м2
- к.ч.бр. 301/23, у површини од 12 м2, све уписане у
На основи члана 72. став 3. Закона о локалној
зк. ул. бр. 2913 на име Завода за изградњу града и
самоуправи ("Службени гласник Републике
општине Приједор
- к.ч.р. 306/28, у површини од 960 м2, уписана у зк.
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46
ул. бр. 7585, на име Завода за изградњу града и
Статута Општине Приједор ("Сл. гласник Општине
општине Приједор
Приједор" број 5/2005) и члана 6. Одлуке о
- к.ч.бр. 306/29, у површини од 66 м2
критеријумима, начину и поступку расподјеле
- к.ч.бр. 299/8, у површини од 80 м2, обе упсиане у
средстава удружењима и фондацијама, Начелник
зк. ул. бр. 7585
општине Приједор, д о н о с и
- к.ч.бр. 252/3, у површини од 592 м2, уписана у зк.
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за сарадњу са удружењима
ул. бр. 3114
- к.ч.бр. 257/6, у површини од 2002 м2, уписана у зк.
и фондацијама
ул. бр. 7585, обе уписане на Завод за изградњу
Члан 1.
града
Именује се Комисија за сарадњу са удружењима и
2. Утврђује се губитак привременог права
фондацијама на подручју општине Приједор (у
кориштења на градском грађевинском земљишту
даљем тексту: Комисија), у слиједећем саставу:
уписаном у корист сљедећих физичких лица и
означеном са:
1. Боро Војводић, предсједник Комисије;
- к.ч.бр. 301/19, у површини од 1030 м2, уписана у
2. Мирко Гламочанин, члан - представник
зк. ул. бр. 2793 са привременим правом коритшења
Општине;
на име Авдић Фатиме рођ. Фазлић
3. Свјетлана Средић, члан - представник
- к.ч.бр. 301/20, у површини од 1240 м2, упсиана у
удружења и фондација;
зк. ул. бр. 2794, са привременим правом коритшења
4. Мирзад Исламовић, члан - из реда
на име Беширевић Девле рођ. Бркић
- к.ч.бр. 303/2, у површини од 1140 м2, уписана у зк.
истакнутих стручних радника и
5. Александар Берета, члан - одборник
ул. бр. 1090, са привременим правом кориштења на
Скупштине општине Приједор.
име Цвијић Стојанке, Јеле, Вјере сви са по 1/3
дијела
Члан 2.
- к.ч.бр. 302/2, у површини од 2000 м2, уписана у зк.
Мандат Комисије траје двије године.
ул. бр. 952, са привременим правом кориштења на
Рад Комисије одвија се у складу са одредбама
име Чиркинагић Зумре.
***
Одлуке о критеријумима, начину и поступку
Број: 01-475-28/06.
расподјеле средстава удружењима и фондацијама.
Датум: 06.06.2006. године
Члан 3.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
На основу члана 24. и члана 45. Закона о
објавиће се у "Службеном гласнику општине
грађевинском земљишту ("Службени гласник
Приједор".
Републике Српске" број 86/03.), те члана 32 и 35.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени
Марко Павић,с.р.
гласник Општине Приједор број 6/2005.), члана 18.
***
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор" бр. 5/2005), те члана 129.
Пословника
скупштине
општине
Приједор
("Службени гласник општине Приједор" бр. 8/05),
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Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Број: 02-111-60/06
Датум: 17.04.2006.године
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-51/06
од
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
31.5.2006.године, извршило је у регистру заједница
самоуправи ("Службени гласник Републике
етажних
власника
стамбених
зграда,
у
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46.
регистарском листу бр. 1/04, УПИС, промјене лица
Статута општине Приједор ("Службени гласник
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање
општине Приједор", број: 5/2005) и члана 12.
ламелом "Д" зграде М-1/8,Приједор, Ул. Мајора
Милана Тепића бр. 8, и то како слиједи:
Одлуке о оснивању Фондације за развој
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
"Приједор",
број:
01-022-30/06
од
Крагуљ Борислава, нови законски заступник исте
30.03.2006.године, Начелник општине Приједор, д
са даном овог уписа је Лабус Драго.
оноси
РЈЕШЕЊЕ
____________________________________________
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
о именовању чланова Управног одбора Фондације
Општинске административне службе Приједор, на
за развој "Приједор"
темељу
рјешења
бр.
08-372-48/05
од
I
02.05.2006.године, извршило је у регистру
Именују се чланови Управног одбора Фондације за
заједница етажних власника стамбених зграда, у
развој "Приједор" на период од четири (4) године и
регистарском листу бр. 71/04, УПИС, промјене
лица овлаштеног за заступање Заједнице за
то:
управљање
ламелом ,Приједор, Ул.Илије
1. Душан Тубин, предсједник УО,
Стојановића бр. 7, и то како слиједи:
потпредсједник Скупштине општине
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
Приједор,
Дедић Бећира, нови законски заступник исте са
даном овог уписа је Дедић Милада.
2. Борис Драгић, члан УО, уапослен у
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Асоцијацији за економски развој "Преда",
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-49/05
од
3. Татјана Марић, члан, УО, запослена у
22.5.2005.године, извршило је у регистру заједница
Одјељењау за привреду и друштвен
етажних
власника
стамбених
зграда,
у
дјелатности - Одсјек - привреда.
регистарском листу бр. 17/04, УПИС, промјене
лица овлаштеног за заступање Заједнице за
II
управљање
зградом, Приједор, Ул. Милоша
Чланови Управног одбора Фондације за развој
Обреновића бр. 6,8, и 10, и то како слиједи:
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
"Приједор", за свој рад у Управном одбору немају
Крнетић Бошка, нови законски заступник исте са
право на накнаду.
III
даном овог уписа је Вејић Маринко.
Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у
____________________________________________
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
"Службеном гласнику општине Приједор".
Општинске административне службе Приједор, на
НАЧЕЛНИК ОПШТИ
темељу
рјешења
бр.
08-372-50/06
од
Марко Павић,с.р.
24.5.2006.године, извршило је у регистру заједница
***
етажних
власника
стамбених
зграда,
у
83
регистарском листу бр.98/05, УПИС, промјене лица
ОГЛАСНИ ДИО
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
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комуналне послове Општинске управе Приједор
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Заједница етажних власника стамбених зграда у:
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"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине
општине Приједор.
На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05),
Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија
број 65 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Web адреса: www.opstinaprijedor.org. Гласник
излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерака.

