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На основу чл. 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), а у вези 

са Обавјештењем Републичке дирекције за воде 

број:01-969-6/06 од20.06.2006.године, Скупштина 

општине Приједор на XXII сједници одржаној 

19.09.2006.године, донијела је  

  О Д Л У К У  

 о прихватању средстава 

 

   I 

Општина Приједор прихвата средства у висини 

85.000,00 КМ одобрена од стране Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади 

РС планирана Програмом радова и финансијским 

планом за 2006.годину, Републичке дирекције за 

воде РС, ставком "средства текуће помоћи 

локалним нивоима власти". 

   II 

 Средства из тачке I ове Одлуке прихватају 

се ради регенерације бунара на црпилишту 

Матарушко поље у Приједору према Пројекту 

регенерације урађеном од стране Д.О.о. "Ипин" 

Бијељина, октобра 2004.године.   

   III 

Начелник општине Приједор ће спровести 

процедуру избора понуђача у складу са Законом о 

јавним набавкама БиХ ("Службени гласник 

БиХ",број; 49/04, 19/05 и 52/05) одредити 

конструкцију финансирања, надзорног органа и 

потписати Уговор о извођењу радова. 

   IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-022-67/06             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.06.г,     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 53.Закона о уређењу простора-

Пречишћени текст („Службени гласник Републике 

Српске“, број 84/02) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Сл. гласник општине Приједор",бр. 

5/05), Скупштина општине Приједор на XXII 

сједници одржаној дана 19.09.2006. године, 

донијела је                                                                                                                                                                   

О Д Л У К У 

о Урбанистичком пројекту улице Вука Караџића у  

Приједору 

 

Члан1. 

Доноси се Урбанистички пројекат улице Вука 

Караџића у  Приједору ( у даљем тексту:  

Пројекат ). 

Члан 2. 

Границе простора који је обухваћен Пројектом 

прецизније су одређене у графичком  дијелу 

Пројекта. 

Члан 3. 

Елаборат Пројекта састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. 

  

Текстуални дио Пројекта садржи: 

  

А.Уводно образложење 

Б. Постојеће  стање  организације,  уређења  и 

      коришћења  простора 

 В. Потребе, могућности, циљеви  организације, 

      уређења  и  коришћења 

      простора 

 Г. Пројекат  организације ,уређења  и  кориштења 

      простора 

 Д. Орјентациони  трошкови  уређења 

 Е.  Одредбе  и  смјернице  за  провођење  пројекта 

 Ф. Подаци  о  валоризацији  постојећих  објеката у 

       подручју  обухват 

 

  

 



Страна 174                                   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                        БРОЈ: 8/06 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Г. Координате ломних тачака осовина 

     саобраћајница, регулационих и  

     грађевинских линија и граничних  

     линија парцела     

 Графички дио Пројекта садржи сљедеће карте: 

    

1.Постојеће стање са границом обухвата..... Р  1:500 

2. Извод  из  регулационог  плана  централне зоне 

   Приједора  са  споменичким комплексом.Р 1:1000 

3. Валоризација  постојећег  грађевинског  фонда  

    и   зелених  површина .......................        Р  1:500 

4. План рушења........................................     .  Р  1:500 

5. Инжењерско- геолошка  карта................... Р  1:500  

6. План  просторне  организације.................  Р  1:500 

7.Идејно  урбанистичко - архитектонско  

   рјешење  партера и  хортикултурно  

   рјешење....................................................... . Р  1:500 

8. Изгледи .....................................................   Р  1:500 

9.3Д  приказ 

10. План  грађевинских  и  регулационих 

      линија................................. .....................   Р  1:500 

11. Идејно  рјешење  саобраћаја  и  план 

      нивелације ............ ....................................Р  1:500 

12. Идејно  рјешење  хидротехничке 

        инфраструктуре........................................Р  1:500 

 13. Идејно  рјешење  енергетске 

       инфраструктуре.........................................Р  1:500 

 14. Идејно  рјешење телекомуникација........Р  1:500 

 15. Идејно  рјешење  термотехничке  и   

       плинске  инфраструктуре.........................Р  1:500 

 16. Синтезна  карта.........................................Р  1:500 

 17. План  парцелације ........................... ....... Р  1:500 

  

ПОСЕБАН ДИО – Књига 2  

 

     1.  Технички опис идејних рјешења 

     2.  Каталог идејних архитектонских рјешења 

планираних објеката   

 

ПОСЕБАН ДИО  - Књига 3 

Фотографије и подаци  о валоризацији постојећих 

објекта. 

Члан 4. 

Елаборат Пројекта израђен је од стране стручне 

организације А.Д.                               „ 

Индустропројект “ Приједор у мјесецу аугусту 

2006. године у папирној и дигиталној  форми , 

прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Пројекат се излаже на стални јавни увид код 

општинске административне службе надлежне за 

послове просторног уређења. 

 

Члан 6. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

5. ове Одлуке.   

 

 

 

                            

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-74/06                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.2006.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * *  
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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 ), Скупштина општине 

Приједор на XXII сједници одржаној дана 

19.09.2006. године, донијела је 

О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог плана подручја 

бившег погона "Целпак" 

- Секција 1 и Секција 2 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови, начин и 

поступак израде и доношења Регулационог плана 

подручја бившег погона "Целпак" - Секцијe 1 и 2, у 

даљем тексту: Плана. 

Члан 2. 

Израда Регулационог плана за простор бившег 

погона "Целпак" односи се на простор који се 

раније обухватао сам погон "Целпака" (објекти) и 

неизграђено подручје са његове јужне, југоисточне 

и сјеверне стране. 

 Простор који ће се обухватити Планом ( 

подручје планирања ) има површину од  око 43,0 hа 

(Секција 1 -19,5 ha  + Секција 2 - 23,5 ha) приказан 

је на графичком приказу границе обухвата који је 

саставни дио ове Одлуке. 

 Границе подручја из претходног става по 

појединим секцијама нису  коначне и могуће их је 

мијењати у току израде Плана. 

 

Члан 3. 

Циљеви доношења измјене и допуне Плана су:  

а) Преиспитивање и измјена програмских 

смјерница, планских одредница и просторних 

рјешења у циљу рационалнијег кориштења и 

уређења простора, 

б) Усклађивање планских рјешења са новим 

потребама развоја и уређења овог комплекса као 

дијела урбаног подручја  

в)  Изналажење рјешења за уклапање нових 

капацитета у већ изграђене објекте и 

инфраструктурне водове тамо гдје то технолошки 

захтјеви омогућују. 

г)  Побољшање услова одвијања интерног 

саобраћаја и уклапање на јавне саобраћајнице у 

складу са новим потребама. 
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д) Дефинисање одговарајућих грађевинских и 

других парцела у односу на исказане појединачне 

потребе нових привредних капацитета и потребе за 

њиховим евенуалним ширењем.  

е) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање 

планских услова и начина кориштења простора са 

становишта нове намјене. 

 

Члан 4. 

Изради Плана претходи израда Преднацрта Плана  

у сврху провјере потреба, жеља и просторних 

могућности третираног подручја. 

Преднацрт Плана разматра Носиоц припреме плана 

и упућује у форми нацтра у даљу процедуру.  

 

Члан 5. 

Временски период за који се доноси План  је 2006-

2011.година. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању 

изради Плана на подручју из члана 2. ове Одлуке не 

може се градити, прометовати нити додјељивати 

земљиште у сврху изградње до доношења Одлуке о 

усвајању Плана.  

Члан 7. 

Носилац припреме за израду  Плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

Носилац израде Плана је надлежна стручна 

организација регистрована за израду просторно – 

планске документације ( у даљем тексту: Стручна 

организација ). 

Члан 8. 

План ће се израдити на топографско – катастарским  

подлогама у размјери 1: 1000.            

 

Члан 9. 

Средства за израду  Плана осигураће се из буџета 

општине Приједор. 

Уговор о изради Плана закључиће Стручна 

организација и општина Приједор. 

 

Члан 10. 

Рок за израду Нацрта Ревизије Плана је 30  

( тридесет  ) дана од дана потписивања уговора о 

изради  и испуњавања других услова дефинисаних 

уговором . 

Члан 11. 

Носилац припреме Плана дужан је да у току израде 

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 Плана. 

 

Члан 12. 

Стручна организација је дужна прибавити 

сагласност на нацрт Плана од стране органа и 

организација из члана 11. ове Одлуке прије 

утврђивања приједлога  Плана. 

 

Члан 13. 

Одјељење за просторно уређење, као Носилац 

припреме, утврђује нацрт Плана и ставља га на 

јавни увид у трајању од 30 ( тридесет ) дана ради 

изјашњавања и подношења писмених примједби на 

нацрт Плана у остављеном року. 

 

Члан 14. 

Истовремено са излагањем нацрта Плана на јавни 

увид спроводи се стручна расправа. 

О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта 

Плана, јавност ће се обавијестити  најмање 3 ( три ) 

дана раније путем средстава информисања  

( « Козарски вјесник «, Радио станица Приједор, 

ИТЦ "Приједор") ,те на огласној табли Скупштине 

општине  

Члан 15. 

Носилац израде и Носилац припреме заједнички 

разматрају приспјеле писмене примједбе на нацрт 

Плана и сачињавају образложено мишљење о 

примједбама које нису могле бити прихваћене. 

 

Члан 16. 

Носилац припреме Плана након јавног увида и 

заузетих ставова по приспјелим примједбама на 

нацрт Плана, утврђује приједлог Плана и доставља 

га Скупштини општине на разматрање и доношење. 

Рок израде приједлога Плана  је 7 ( седам ) дана од 

дана достављања од стране носиоца израде Плана. 

 

Члан 17. 

Стручна организација ће доставити Носоцу 

припреме елаборат Плана  у папирној форми и  

дискете Плана  у броју примјерака према уговору. 

Стручна организација  је дужна да изврши допуну 

елабората 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 Плана, обавиће Одјељење за 

просторно уређење. 

Члан 19. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном гласнику општине Приједор. 

 

Број: 01-022-73/06                 ПРЕДСЈЕДНИЦА  

         Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.2006         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * *  
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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 ), Скупштина 

општине Приједор на XXII сједници одржаној  

19.09.2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-111/06 од јула 2006. године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр.02-111/06 од јула 

2006. године ( у даљем тексту:  

План ), у сврху легализације приземног стамбеног 

објекта, доградња поткровња на истом, 

легализација помоћног објекта, власништва Башић 

Невенке, који се налази у Приједору у ул. 25. Маја. 

 Граница простора који је обухваћен 

Планом дефинисане су на графичком прилогу у 

омјеру 1:500. 

 По новом плану парцелације формирају се: 

Нова парцела бр. 1. се формира од дијела к.ч. бр. 

5429, дијела к.ч. бр. 5430 и дијела к.ч. бр. 5433  

Пцца 460 м
2      

 

            Приступни пут бр. 2. се формира од дијела 

к.ч. бр.5429 Пцца 100 м
2
 . 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела: 

I  Текстуални дио Плана садржи: 

 1.Постојеће стање, 

 2.План просторне организације 

 3.План парцелације, 

 4.Општи услови урбанистичке регулације 

II  Графички дио  

 1.Постојеће стање  Р= 1 : 500 

 2.Извод из просторно планске 

                 документације, 

 3.План парцелације, 

 4.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. 

 

 

 

 

 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

Број:01-022-72/06                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Датум: 19.09.06.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

                               * * *  
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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 

), Скупштина општине Приједор на XXII сједници 

одржаној  19.09.2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-111/06 од јула 2006. године 

 

Члан. 1. 

 Доноси се План парцелације бр.02-171/06 од јула 

2006. године ( у даљем тексту: План ), у сврху 

формирања парцеле за редовну употребу објекта, 

власништва Мусић Митхета, који се налази у 

насељу Хамбарине у Приједору. 

          Граница простора који је обухваћен Планом 

дефинисане су на графичком прилогу у омјеру 

1:500. 

У поступку одређивања земљишта за редовну 

употребу објеката на парцелама к.ч. бр.1767/2, к.ч. 

бр. 1767/3 и к.ч. бр. 1827  формирају се грађевинске 

парцеле према Урбанистичко техничким условима 

број 02-171/06 од јула 2006. године како следи: 

 

1. Новоформирана парцела бр. 1. која се формира 

од дијела парцеле к.ч. бр.1767/2,  дијела парцеле 

к.ч. бр. 1767/3 и дијела к.ч. бр. 1827 има површину 

цца 941,57 м
2  

 
   

 

2. Новоформирана парцела бр. 2. која се формира 

од дијела парцеле к.ч. бр. 1767/3 и има површину 

цца 1007,98 м
2     

 

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела: 

I  Текстуални дио Плана садржи: 

 1. Постојеће стање, 

 2. План просторне организације 

 3. План парцелације, 

 4. Општи услови урбанистичке регулације 

 

II  Графички дио  

 1. Постојеће стање  Р= 1 : 500 

 2. Извод из просторно планске 

                  документације, 
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 3. План парцелације, 

 4. 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. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

 

Број:01-022-71/06                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.2006.г        Прим. др.Азра Пашалић,с.р. 

     * * * 
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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 ), Скупштина општине Приједор на XXII 

сједници одржаној  19.09. 2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-183/06 од јула 2006. године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр.02-183/06 од јула 

2006. године ( у даљем тексту:  

План), у сврху изградње стамбеног објекта, 

власништва ДИЗДАРЕВИЋ НУРФЕТЕ, који се 

налази у Камичанима у у ул. магистрални пут 

Приједор-Бањалука. 

 Граница простора који је обухваћен 

Планом дефинисане су на графичком прилогу у 

омјеру 1:500. 

 Парцелација земљишта односи се на 

парцелу к.ч. бр. 1833/1; К.О. Камичани (нови 

премјер) на којој се формирају парцеле, како 

слиједи: 

Нова парцела бр.1, као дио к.ч. бр.1833/1; Пцца 980 

м
2
, 

Нова парцела бр.2, као дио к.ч. бр. 1833/1; Пцца 

980 м2,   

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела: 

I  Текстуални дио Плана садржи: 

 1. Постојеће стање, 

 2. План просторне организације 

 3. План парцелације, 

 4. Општи услови урбанистичке регулације 

II  Графички дио  

 1. Постојеће стање  Р= 1 : 500 

 2. Извод из просторно планске 

                  документације, 

 3. План парцелације, 

 4. 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. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

 

Број:01-022-70/06                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор СКУПШТИНЕОПШТИНЕ                            

Датум:19.09.06.г          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

            * * *  
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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 

), Скупштина општине Приједор на XXII сједници 

одржаној  19.09.2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-15/06 од априла  2006. године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр. 02-15/06  од 

априла  2006. године ( у даљем тексту: План ), у 

сврху легализацију школског објекта, инвеститора 

О.Ш.»ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ» ПРИЈЕДОР из  

Приједора, у насељу Зецови у Приједору. 

 Граница простора који је обухваћен 

Планом дефинисане су на графичком прилогу у 

омјеру 1:500. 

 Парцелација земљишта односи се на 

парцелу к.ч. бр. 439; К.О. Зецови (нови премјер) на 

којој се формирају парцеле, како слиједи: 

 - Нова парцела бр.1, као дио к.ч. бр. 439; 

Пцца 4530 м
2
, 

 - Нова парцела бр.2, као дио к.ч. бр. 439; 

Пцца 4203м2,.  

Члан 2. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела: 
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I  Текстуални дио Плана садржи: 

 1. Постојеће стање, 

 2. План просторне организације 

 3. План парцелације, 

 4. Општи услови урбанистичке регулације 

II  Графички дио  

 1. Постојеће стање  Р= 1 : 500 

 2.Извод из просторно планске 

                 документације, 

 3. План парцелације, 

 4. План просторне организације 

 

Члан 3. 

Елаборат Плана израђен је од стране « 

Индустрпројект « А.Д. Приједор у априлу 2006. 

године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

План се излаже на јавни увид код општинског 

органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

4. Одлуке. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

 

Број:01-022-69/06               ПРЕДСЈЕДНИЦА 

            Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.06.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

               * * *  
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005) и 

члана 10. и 129. Пословника скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 

и 3/06), и Извјештаја верификационе комисије, 

Скупштина општине Приједор на XXII сједници 

одржаној дана  14.09.2006. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о верификацији мандата одборника 

 

I 

Верификује се мандат одборнику  ДНС, 

ГАВРАНОВИЋ ДРАГОМИРУ  из Приједора. 

 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор" 

 

Број: 01-111-120/06          ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 14.09.2006.г.         Тубин Душан,с.р. 

                                 * * *  
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 На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

129. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

Скупштина општине Приједор на XXII сједници 

одржаној 19.09.2006.године, донијела је следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о допуни Рјешења број:01-111-97/06 од 

06.07.2006.године 

 

1. Допуњава се Рјешење број.01-111-97/06 од 

06.07.2006.године у ставу један тако што се иза 

броја девет додају тачке 10.и 11 како слиједи: 10. 

Прим. др. Азра Пашалић, представник Скупштине 

општине Приједор и 11. Драгана Ковачевић, 

представник Министарства за избјеглице и 

расељена лица РС. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-97-1/06        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.2006.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

     * * *  
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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 и 3/06) а 

након разматрања Извјештаја о извршењу Буџета 

општине Приједор за период јануар-јуни 

2006..године, Скупштина општине Приједор на 

XХII сједници одржаној дана  14.09.2006.године, 

донијела је следећи 

 

З АК Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се  Извјештај о извршењу буџета општине 

Приједор за период јануар - јуни 2006. године. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-68/06               ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 14.09.2006.г.     Тубин Душан,с.р. 

        * * *  
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На основу члана  18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

разматрајући Извјештај о раду Предшколске 

 

 

 



Страна 179                                   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                        БРОЈ: 8/06 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 установе Дјечијег вртића "Радост" Приједор за 

школску 2005/06 годину,  Скупштина општине 

Приједор на XXII сједници одржаној 

14.09.2006.године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о раду Предшколске 

установе Дјечијег вртића "Радост" Приједор за 

школску 2005/06 годину.  

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-75/06          ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:14.09.2006.г.        Тубин Душан,с.р. 

      * * *  
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На основу члана  18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

разматрајући Информацију о броју и структури 

регистрованих привредних субјеката (физичких и 

правних лица) на подручју општине Приједор,  

Скупштина општине Приједор на XXII сједници 

одржаној 14.09.2006.године, донијела је следећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о броју и структури 

регистрованих привредних субјеката (физичких и 

правних лица) на подручју општине Приједор. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-77/06                ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:14.09.2006.г.           Тубин Душан,с.р. 

     * * * 
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На основу члана  18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

разматрајући Информацију о стању шумарства на 

подручју општине Приједор,  Скупштина општине 

Приједор на XXII сједници одржаној 

14.09.2006.године, донијела је следећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о стању шумарства  на 

подручју општине Приједор. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-76/06           ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:14.09.2006.г.          Тубин Душан,с.р. 
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 

3/06),након  разматрања Информације о броју и 

структури регистрованих привредних субјеката 

(физичких и правних лица) на подручју општине 

Приједор, Скупштина општине Приједор на XXII 

сједници одржаној дана 14.09.2006.године, 

донијела је сљедећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Да се путем посланика у Народној скупштини 

Републике Српске, са подручја општине Приједор, 

као и ресорног министарства,  иницира измјена 

Закона о регистрацији пословних субјеката у 

Републици Српској у циљу што ефикасније 

регистрације истих. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-78/06              ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:14.09.2006.г.             Тубин Душан,с.р. 

       * * *  
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 

3/06),након  разматрања Информације о почетку 

гријања у сезони 2006/2007 година Скупштина 

општине Приједор на XXII сједници одржаној дана 

14.09.2006.године, донијела је сљедећи: 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информације о почетку гријања у 

сезони 2006/2007 година. 

 

2. Да  гријања почне   15.10.2006.године 

 

3. Да нема повећања цијена услуга гријања у овој 

години 

 

4. Да  све  интерне котловнице престану са радом и 

прикључе на централну топлану 

 

5. Путем органа  општине изнаћи могућност да се 

не обрачунавају затезне камате Топлани Приједор 

 

6. Да се преиспита искључење стамбених зграда 

због не плаћања услуга гријања, изузев драстичних 

случајева 

 

7. Да се преиспита могућност субвенционирања 

трошкова гријања за лица  која стварно не могу 

платити трошкове услуга гријања 
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8. Предузети додатне активности и мјере у погледу 

наплативости дуга услуга гријања од правних лица 

(предузећа и установа)  

 

9. Обезбједити техничку могућност појединачног 

искључења  станара  који не плаћају  услуге 

гријања 

 

10. Преиспитати цијену услуга гријања у Дому 

пензионера с обзиром на статус установе 

 

11. Путем инспекцијских органа обезбједити 

уклањање огревног дрвета из дворишта стамбених 

зграда и паркова 

 

12. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-022-80/06         ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 14.09.06. г.           Тубин Душан,с.р. 

   * * * 
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На основу члана  18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

разматрајући Информацију о реализацији жетве и 

откупу стрних жита рода 2006.године, Скупштина 

општине Приједор на XXII сједници одржаној 

14.09.2006.године, донијела је следећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Не  усваја се Информација о реализацији жетве и 

откупу стрних жита рода 2006.године. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-79/06  ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 14.09.2006.г.          Тубин Душан,с.р. 

      * * * 
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 

3/06),након  разматрања  Приједлога Одлуке о 

промјени облика организовања ОДП за 

приказивање филмова,  Скупштина општине 

Приједор на XXII сједници одржаној дана 

19.09.2006.године, донијела је сљедећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Не усваја се Одлука о промјени облика 

организовања ОДП за приказивање филмова 

Приједор у Јавно предузеће «Центар за 

приказивање филмова» Приједор 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-82/06 ПОТПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:14.09.2006.г.            Тубин Душан,с.р.  

      * * *  
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 

3/06),након  разматрања  Приједлога рјешења о 

именовању Савјета за израду Регулационог плана 

подручја бившег погона "Целпак" - "Секција 1 и 

Секција 2,  Скупштина општине Приједор на XXII 

сједници одржаној дана 19.09.2006.године, 

донијела је сљедећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Не усваја се рјешење о именовању Савјета за 

израду Регулационог плана подручја бившег погона 

"Целпак" -Секција 1 и Секција 2. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-111-122/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 19.09.06.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

 

     * * *  
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 

3/06),након  разматрања  Приједлога Одлуке о 

регулационом плану за подручје дијела насеља 

Урије и Чиркин Поље II фаза,  Скупштина општине 

Приједор на XXII сједници одржаној дана 

19.09.2006.године, донијела је сљедећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Не усваја се Одлука о регулационом плану за 

подручје дијела насеља Урије и Чиркин Поље II 

фаза. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-81/06 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.2006.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

    * * * 
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РЈЕШЕЊА И ЗАКЉУЧЦИ ИЗ ИМОВИНСКО 

ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 

 

На основу чл.  61. Закона о грађевинском 

земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03), чл. 31. 

Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гласник 

Општине Приједор», бр. 6/05 и 6/06) 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. 

8/05,3/06)  рјешавајући у предмету САВИЋ Раде 

БРАНЕ из Приједора, Скупштина општине 

Приједор на XXII сједнице одржане дана 

19.09.2006.године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се план парцелације предложен 

рјешењем о урбанистичкој сагласности Одјељења 

за просторно уређење бр. 06-364-261/05 од 

30.06.2006. године. 

 

2. УСВАЈА се захтјев САВИЋ раде БРАНЕ из 

Приједора, те му се накнадно утврђује право 

кориштења ради грађења на градском 

грађевинском земљишту у ул. С. Великана, на 

којем је беспрано изгрдио породичну стамбену 

зграду П+1, те има намјеру доградити гаражу, а 

које земљиште  је означено са: 

- к.ч.бр. 41/10 у површини од ...........................      

513 м
2
 уписана узк.ул.бр. 583 К.о. Приједор са 

правом кориштења на Фабрику целолозе Приједор 

( по новом премјеру к.ч.бр. 3782/1 уписана у пл.бр. 

3971 К.о. Приједор I, као посјед «Мраковица» Д.П.) 

 

 Број: 01-475-51/06                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Датум:19.09.2006.г      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

   * * *  

На основу члана 61.,62.63. Закона о грађевинском 

земљишту («Службени гласник Републике 

Српске», бр. 86/03), те члана 31.и 35. Одлуке о 

грађевинском земљишту («Службени гласник 

Општине Приједор», број 6/05), члана 18. Статута 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" бр. 5/05 и 6/06), и члана 129. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 8/05,3/06) рјешавајући  у 

предмету Рендић Слободана из Приједора, 

Скупштина општине Приједор на XXII сједнице 

одржане дана 19.09.2006.године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ E 

1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем 

о урбанистичкој сагласности  Одјељења за 

просторно уређење број 06-346-660/03 од 

29.01.2004.године. 

 

2. УСВАЈА се захтјев РЕНДИЋ СЛОБОДАНА из 

Приједора те му се накнадно утврђује  право 

кориштења ради грађења на градском 

грађевинском земљишту у насељу «Аеродром», на 

којем је беспрано изградио стамбено-пословни 

објекат П+1, означено са: 

- к.ч.бр. 645/28 у површини од ............    370 м
2
, 

уписана у зк.ул.бр. 4 К.о. Приједор, на име 

Општина Приједор ( по новом премјеру означено 

са к.ч.бр. 1493/237 уписана у пл.бр. 3064 К.о. 

Приједор I, на име Општина Приједор).  

 

Број: 01-475-50/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Датум: 19.09.2006.г    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

   * * * 

На основу члана 61. 62. и 63. Закона о 

грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 

86/03) и чл. 31. и 35. Одлуке о грађевинском 

земљишту («Сл. гласник Општине Приједор», бр. 

6/05) те члана 18. Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" бр.5/05 i 

6/06), и члана 129. Пословника скупштине општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 8/05,3/06)  у предмету Радуловић Борислава из 

Приједора, Скупштинa општине Приједор на XXII 

сједнице одржане дана 19.09.2006.године, донијела 

је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем 

о урбанистичкој сагласности Одјељења за 

просторно уређење број: 06-364-368/04 од 

22.07.2005. године. 

2. УСВАЈА се захтјев Радуловић Борислава из 

Приједора, те му се накнадно утврђује право 

кориштења ради грађења  на градском 

грађевинском земљишту  у насељу «Аеродром» на 

којем је бесправно изградио стамбено-пословни 

објекат П+1-пот., означеном са: 

- к.ч.бр. 645/29 у површини од ...........................     

368 м2 уписана у зк.ул.бр. 4 К.о. Приједор на име 

Општине Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 

1493/491 уписана на Општину Приједор). 

 

 Број: 01-475-49/06                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Датум: 19.09.2006.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

   * * * 

На основу члана 61.  62. и  63. Закона о 

грађевинском земљишту («Службени гласник 

Републике Српске», бр. 86/03), те чл. 31. и  35. 

Одлуке о грађевинском земљишту («Службени 

гласник Општине Приједор», број 6/05 и 6/06), 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 и  
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3/06)  рјешавајући  у предмету Кочић Раде из 

Приједора, Скупштина општине Приједор на XXII 

сједнице одржане дана 19.09.2006.године, донијела 

је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем 

о урбанистичкој сагласности  Одјељења за 

просторно уређење број 06-346-580/03 од 

17.11.2003. године. 

 

2. УСВАЈА се захтјев Кочић Љубомира Раде из 

Приједора те му се накнадно утврђује  право 

кориштења ради грађења на градском 

грађевинском земљишту у насељу «Аеродром», на 

којем је беспрано изградио стамбено-пословни 

објекат П+1+поткровље, означено са: 

 

- к.ч.бр. 645/30 у површини од ............    393 м2, 

уписана у зк.ул.бр. 4 К.о. Приједор, на име 

Општина Приједор ( по новом премјеру означено 

са к.ч.бр. 1495/2 уписана у пл.бр. 3064 К.о. 

Приједор I, на име Општина Приједор). 

 

Број: 01-475-48/06                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Датум:19.09.2006.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

   * * * 

На основу чл. 24. Закона о грађевинском земљишту 

(«Сл. гласник РС», бр. 86/03), те члана 18. Статута 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" бр. 5/05 и 6/06), и члана 129. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 8/05,3/06) у предмету 

Општине Приједор, заступана по 

Правобранилаштву РС – Сједиште замјеника 

Приједор, Скупштина општине Приједор на XXII 

сједнице одржане дана 19.09.2006.године, донијела 

је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. Усваја се захтјев Општине Приједор, те се врши  

преузимање градског грађевинског неизграђеног 

земљишта у ул. К.П. I Ослободиоца, у сврху 

привођења истог трајној намјени прописаној 

Регулационим планом Централне градске зоне са 

споменичким комплексом («Сл. гласник Општине 

Приједор», бр. 3/00)  а  које земљиште је означено 

са: 

- к.ч.бр. 13/49 у површини од ........................     60 

м2, уписана у зк.ул.бр. 2505 К.о. Приједор 

- к.ч.бр. 13/51 у површини од ........................     29 м
2
 

уписана у зк.ул.бр. 113 К.о. Приједор 

- к.ч.бр. 13/28 у површини од ........................     90 м
2
 

уписана у зк.ул.бр. 993 К.о. Приједор 

 

Број: 01-475-46/06                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Датум: 19.09.2006.г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * *  

 

На  основу члана 25. Закона о грађевинском 

земљишту ("Службени гласник Републике Српске" 

број 86/03.), чл. 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 6/06), те 

члана 128. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 

8/05), по захтјеву Грозданић Хасана заступаног по 

пуномоћнику Грозданић Сунити из Санског Моста, 

у предмету  понуде неизграђеног градског 

грађевинског земљишта општини, Скупштина 

општине Приједор на XXII сједнице одржане дана 

19.09.2006.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Прихвата се понуда Грозданић Хасана из 

Приједора за преузимање неизграђеног градског 

грађевинског земљишта, према подацима 

катастарског операта означеног са: 

- к.ч.бр. 1808, звана "Башта", њива четврте класе у 

површини од 2900 м2 

уписана у пл.бр. 1204 К.О. Приједор II, на којем је 

као посједник са дијелом 1/1 уписан Грозданић 

Сулејмана Хасан. 

 Према подацима земљишно-књижног 

уреда Основног суда у Приједору земљиште је 

означено са: 

- к.ч.бр. 622/3, ораница "Ограда" у површини од 

4422 м2 

уписане у зк.ул.бр. 4596 К.О. Приједор, на којем је 

уписано право привременог кориштења у корист 

Грозданић Сулејмана Хасана са дијелом 1/1. 

 

Број: 01-475-52/06.            ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Датум: 19.09.2006.г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

   * * *  

На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 

3/06),након  разматрања Нацрта рјешења бр. 35-

475-2-9/06 на име општине Приједор,заступане по 

Правобранилаштву РС, сједиште замјеника 

Приједор,  Скупштина општине Приједор на XXII 

сједници одржаној дана 19.09.2006.године, 

донијела је сљедећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

1. Не усваја се Нацрт  Рјешења Републичке управе 

за геодетске и имовинско правне послове , 

Подручни центар Бањалука,  Подручна јединица 

Приједор, бр. 35-475-2-9/06 од дана 28.08.2006. 

године на име општине Приједор, заступане по 

Правобранилаштву РС, сједиште замјеника 

Приједор, ради преузимања градског грађевинског 

неизграђеног земљишта у улици К.П. I  

Ослободиоца.  
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2.Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-475-47/06       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:19.09.2006.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

  * * * 

124 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ  

 

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: 5/05), Начелник општине 

Приједор,       д о н о с и 

 

O Д Л У К У 

о продужењу мандата Савјета МЗ Козарац 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком продужава се мандат Савјета мјесне 

заједнице Козарац у саставу: 

Аднан Кључанин, ........предсједник Савјета, 

Зинајда Ћустић,  ...........  члан, 

Смајил Денић, ...............  члан, 

Нeбојша Драгичевић, .....члан, 

Екрем Хаџић, ................. члан, 

Емсуда Мујагић, ............ члан, 

Мухамед Бешић, ............ члан, 

Адис Сушић, ...................члан, 

Амер Мемић, .................. члан и 

Ервин Блажевић, .............члан . 

 

Члан 2. 

Мандат се продужава на временски период од шест 

мјесеци и траје од 26.07.2006.године до 

26.01.2007.године. 

Члан 3. 

 Савјет мјесне заједнице врши права и 

обавезе у складу са Одлуком о мјесним заједницама 

(«Службени гласник општине Приједор», број: 

1/06). 

Члан 4. 

У наведеном периоду Савјету мјесне заједнице ће 

се редовно дозначавати средства предиђена 

Буџетом општине Приједор за финансирање 

мјесних заједница. 

Члан 5. 

Избор Савјета мјесне заједнице најкасније 60 дана 

прије истека рока из члана 2. ове Одлуке расписује 

Начелник општине. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Приједор» 

 

Број: 02-016-3/06        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 28.09.2006.г.      Марко Павић,с.р. 

 

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 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

25.609,66 КМ Мјесној заједници Ракелићи за 

адаптацију друштвеног дома у чијем се склопу 

налазе и просторије мјесног матичног уреда и 

амбуланте. 

II 

Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, са ставке 614100 

Учешће у финансирању мјесних заједница, на жиро 

рачун број: 562-007-0000266320, ЈИБ: 

44007184900009. 

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".  

  

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 07.09.2006.године обратила се Начелнику 

општине Приједор Мјесна заједница Ракелићи са 

захтјевом за адаптацију друштвеног                          

дома у овој мјесној заједници.Свој захтјев 

образлажу чињеницом да се дом налази у веома 

лошем стању, као и просторије мјесног матичног 

уреда и амбуланте, те да је потребна хитна санација 

истог. Обзиром да су Буџетом општине Приједор за 

2006.годину предвиђена средства  за Учешће у 

финансирању мјесних заједница, одлучено је као у 

диспозитиву ове одлуке. 

 

Број: 02- 40- 1165/06                 Начелник Општине 

Датум: 11.09.2006.г.                      Марко Павић,с.р.                                          

   * * * 

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 

О Д Л У К У 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

18.300,00 КМ,  Синдикалној организацији А.Д. 

„Аутотранспорт“ Приједор на име једнократне 

помоћи за 183 радника овог предузећа. 

II 

Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, са ставке Буџетска 

резерва, на жиро рачун број: 555-007-00202802-41, 

ЈИБ: 4400724970004. 
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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".  

  

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 22.09.2006.године обратила се Начелнику 

општине Приједор Синдикална организација А.Д. 

„Аутотранспорт“ Приједор за додјелу једнократне 

новчане помоћи радницима овог 

предузећа.Имајући у виду тежак материјални 

положај радника овог предузећа и чињеницу да већ 

више мјесеци се не обавља процес у предузећу, 

одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Број: 02- 40-1265 /06              Начелник Општине 

Датум: 28.09.2006.г                   МаркоПавић,с.р                                                                                                              

  * * *                                                                                                                                                                                                                                                        

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 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

37.310,00 КМ,  Синдикалној организацији А.Д. 

„Аутотранспорт“ Приједор на име помоћи у висини 

једне минималне плате за 182 радника овог 

предузећа. 

II 

Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, са ставке Буџетска 

резерва, на жиро рачун број: 555-007-00202802-41, 

ЈИБ: 4400724970004. 

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".   

 

О б р а з л о ж е њ е 

Дана 28.08.2006.године обратила се Начелнику 

општине Приједор Синдикална организација А.Д. 

„Аутотранспорт“ Приједор са захтјевом да им 

Општина Приједор исплати помоћ у висини једне 

минималмне плате најкасније до 01.септембра 

2006.године.Имајући у виду тежак материјални 

положај радника овог предузећа и чињеницу да већ 

три мјесеца се не обавља процес у предузећу , а да 

кроз исплату минималних средстава ће се 

покренути процес рада и омогућити одвијање 

путничког саобраћаја у нашем граду, одлучено је 

као у диспозитиву ове одлуке. 

 

Број: 02- 40- 1116 /06       Начелник Општине 

Датум: 29.08.2006.г            Марко Павић,с.р.                                                                                               

         * * * 

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: 5/05), Начелник општине 

Приједор,       д о н о с и 

 

O Д Л У К У 

о продужењу мандата Савјета МЗ Буснови 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком продужава се мандат Савјета мјесне 

заједнице Буснови у саставу: 

1. Топић Радојица, ............. предсједник, 

2. Стијепић Милутин, ....... замјеник предсједника, 

3. Савић Славко, ..................члан, 

4. Југовић Живко, ................члан, 

5. Радић Рајко, ..................... члан, 

6. Лопар Раденко, .................члан, 

7. Јовић Драго, ..................... члан, 

8. Југовић Бошко, .................члан и 

9. Стојић Владо, ....................члан. 

 

Члан 2. 

Мандат се продужава на временски период од шест 

мјесеци и траје од 26.07.2006.године до 

26.01.2007.године. 

Члан 3. 

Савјет мјесне заједнице врши права и обавезе у 

складу са Одлуком о мјесним заједницама 

(«Службени гласник општине Приједор», број: 

1/06). 

Члан 4. 

У наведеном периоду Савјету мјесне заједнице ће 

се редовно дозначавати средства предиђена 

Буџетом општине Приједор за финансирање 

мјесних заједница. 

Члан 5. 

Избор Савјета мјесне заједнице најкасније 60 дана 

прије истека рока из члана 2. ове Одлуке расписује 

Начелник општине. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Приједор» 

Број: 02-016-3/06                     Начелник Општине 

Датум: 22.09.2006.године          Марко Павић,с.р. 

   

                                           * * * 

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: 5/05), Начелник општине 

Приједор,       д о н о с и 
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O Д Л У К У 

о продужењу мандата Савјета МЗ Ламовита 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком продужава се мандат Савјета мјесне 

заједнице Ламовита у саставу: 

 1. Милован Граховац, 

 2. Бранислав Граховац, 

 3. Борислав Стојаковић, 

 4. Драшко Граховац, 

 5. Млађо Лајић, 

 6. Ранко Марић - у оставци и 

 7. Зоран Стојаковић - у оставци. 

 

Члан 2. 

Мандат се продужава на временски период од шест 

мјесеци и траје од 26.07.2006.године до 

26.01.2007.године. 

Члан 3. 

Савјет мјесне заједнице врши права и обавезе у 

складу са Одлуком о мјесним заједницама 

(«Службени гласник општине Приједор», број: 

1/06). 

Члан 4. 

У наведеном периоду Савјету мјесне заједнице ће 

се редовно дозначавати средства предиђена 

Буџетом општине Приједор за финансирање 

мјесних заједница. 

Члан 5. 

Избор Савјета мјесне заједнице најкасније 60 дана 

прије истека рока из члана 2. ове Одлуке расписује 

Начелник општине. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Приједор» 

  

Број: 02-016-3/06                     Начелник Општине 

Датум: 22.09.2006.г                  Марко Павић,с.р.                                        

       * * * 

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: 5/05), Начелник општине 

Приједор, д о н о с и 

O Д Л У К У 

о продужењу мандата Савјета МЗ Ризвановићи 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком продужава се мандат Савјета мјесне 

заједнице Ризвановићи у саставу: 

Рамић Мухарем, .........предсједник Савјета, 

Шврака Емсуд, ...........потпредсједник Савјета, 

Карагић Екрем, ...........члан, 

Дуратовић Адис, ........члан, 

Халиловић Мирзет, ..  члан, 

Кадирић Асим, ...........члан и 

Шврака Месуд, ..........члан. 

 

 

Члан 2. 

Мандат се продужава на временски период од шест 

мјесеци и траје од 26.07.2006.године до 

26.01.2007.године. 

Члан 3. 

Савјет мјесне заједнице врши права и обавезе у 

складу са Одлуком о мјесним заједницама 

(«Службени гласник општине Приједор», број: 

1/06). 

Члан 4. 

У наведеном периоду Савјету мјесне заједнице ће 

се редовно дозначавати средства предиђена 

Буџетом општине Приједор за финансирање 

мјесних заједница. 

Члан 5. 

Избор Савјета мјесне заједнице најкасније 60 дана 

прије истека рока из члана 2. ове Одлуке расписује 

Начелник општине. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Приједор» 

Број: 02-016-3/06              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.09.2006.г                   Марко Павић,с.р.                                              

            * * * 

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: 5/05), Начелник општине 

Приједор,       д о н о с и 

 

O Д Л У К У 

о продужењу мандата Савјета МЗ Божићи 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком продужава се мандат Савјета мјесне 

заједнице Бошићи у саставу: 

 

Зоран Радаковић, .........предсједник Савјета, 

Мирко Рајлић,  .............потпредсједник Савјета, 

Драган П.Бановић, ........члан, 

Раде Радишић, ...............члан, 

Милан Дрча, ..................члан, 

Ранко Радаковић, ...........члан, 

Милош Гавриловић,.......члан, 

Бране Ковачевић, ...........члан и 

Ратко Турудија,  .............члан. 

 

Члан 2. 

Мандат се продужава на временски период од шест 

мјесеци и траје од 26.07.2006.године до 

26.01.2007.године. 

Члан 3. 

Савјет мјесне заједнице врши права и обавезе у 

складу са Одлуком о мјесним заједницама 

(«Службени гласник општине Приједор», број: 

1/06). 
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Члан 4. 

У наведеном периоду Савјету мјесне заједнице ће 

се редовно дозначавати средства предиђена 

Буџетом општине Приједор за финансирање 

мјесних заједница. 

Члан 5. 

Избор Савјета мјесне заједнице најкасније 60 дана 

прије истека рока из члана 2. ове Одлуке расписује 

Начелник општине. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Приједор» 

 

Број: 02-016-3/06               НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 28.09.2006.г                   Марко Павић,с.р.                                   

  * * *  

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске» број 101/04,42/05, 97/05,118/05) , члана 46. 

Статута општине Приједор (« Службени гласник 

општине Приједор» бр.5/05) и члана 12.став 2. 

Одлуке о извршењу буџета општине Приједор за 

2006.годину («Службени гласник општине 

Приједор» број 12/05) Начелник општине Приједор  

д  о  н  о  с  и 

О  Д  Л  У  К  У 

                                                          

I 

  Одобравају се средства у износу од 54.583,17 КМ 

за извођење радова на санацији Основне школе 

«Вук Караџић» у Омарској у складу са техничком 

документацијом која је саставни дио ове одлуке и у 

складу са прихваћеном најповољнијом понудом 

сагласно Закону о јавним набавкама («Службени 

гласник БиХ» бр.49/04). 

II 

Средства у износу од 54.583,17 КМ обезбједиће се 

из Буџета општине Приједор за 2006.годину и то : 

-инвестиционо техничко одржавање основних 

школа (број конта 614300)       20.000,00 КМ        

- учешће у финансирању мјесних заједница (број 

конта 614100)  34.583,17 КМ   

 

III 

  Средства одобрена овом одлуком исплаћиваће се 

на основу привремених и окончаних ситуација, које 

саставља извођач и доставља наручиоцу на 

исплату. 

(Уговор о грађењу закључен 06.09.2006.године 

између О.Ш. « Вук Караџић» из Омарске, као 

наручилац радова и «Арагоста – Инвест» из Бања 

Луке, као извођача радова, у прилогу Одлуке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за 

финансије општине Приједор 

 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Приједор. 

 

Број:02-61-4/06 /06         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                                                    

Датум:28.9.2006. г                        Марко Павић,с.р                            

    

125 

ОГЛАСНИ ДИО 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 

заједница етажних власника стамбених зграда 

("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено 

комуналне послове Општинске управе Приједор 

објављује  

 

* Регистарском листу број  151/06 Рјешењем број: 

08-372-55/06  од 06.06.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљање 

зградом, Приједор Петра П. Његоша 20 и 22 

Оснивачи:21 етажна власника зграде  

Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 

етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде 

Заступа:Јавор Милка, предсједник Управног 

одбора, самостално и без ограничења.  

 

* Регистарском листу број  152/06 Рјешењем број: 

08-372-63/06  од 26.07.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљање улазом 

38, 40 и 42 Приједор, Ул. Жарка Згоњанина ИНЗ-бб 

Оснивачи:32 етажна власника дијела зграде (улаза)  

Дјелатност: 70320 Управљање зградом зграде 

(улаза) за рачпун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

дијела зграде (улаза)  

Заступа: Додић Радмила, предсједник Управног 

одбора, самостално и без ограничења. 

 Такође на основу горе наведеног рјешења, 

извршен је упис престанка Заједнице за управљање 

улазом 38, зграде ИНЗ, Приједор, Ул. Жарка 

Згоњанина бр. 38, у регистарском листу бр. 

6/04,регистра заједнице етажних власника 

стамбених зграда, са даном 26.07.2006.године.  
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* Регистарском листу број  153/06 Рјешењем број: 

08-372-67/06  од 01.08.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљањем 

дијела зграде "Метро"-Улаз 12 Приједор, Ул. Саве 

Ковачевића бр. 12 

Оснивачи:14 етажна власника дијела зграде (улаза)  

Дјелатност: 70320 Управљање зградом зграде 

(улаза) за рачпун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

дијела зграде (улаза)   

Заступа: Адамовић Мирко, предсједник Управног 

одбора, самостално и без ограничења. 

____________________________________________ 

* Регистарском листу број  154/06 Рјешењем број: 

08-372-69/06  од 07.08.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљање 

зградом,Приједор Ул. Вука Караџића 30-е 

Оснивачи:15 етажна власника зграде  

Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 

етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде 

Заступа: Бановић Драгоја, предсједник  скупштине 

заједнице,самостално и без ограничења. 

____________________________________________ 

 * Регистарском листу број  155/06 Рјешењем број: 

08-372-70/06  од 009.08.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница етажних власника 

зграде ГС, Приједор, Ул. Вожда Карађорђа бр. 17 

Оснивачи:24 етажна власника зграде  

Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 

етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде 

Заступа: Грбић Здравко, предсједник  Управног 

одбора,самостално и без ограничења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Такође је на основу горе наведеног 

рјешења,извршен упис престанка Заједнице за 

управљањем дијелом зграде улаз бр. 17. Приједор, 

Ул. Вожда Карађорђа ГС бр.17, у регистарском 

листу бр. 39/04, регистра заједнице етажних 

власника стамбених зграда, са даном 

09.08.2006.године. 

____________________________________________ 

 

* Регистарском листу број  156/06 Рјешењем број: 

08-372-73/06  од 10.08.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљање 

зградом, Доња Љубија, Ул. Абдулаха Курузовићаа 

бб 

Оснивачи: 9 етажна власника зграде  

Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 

етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

зграде 

Заступа: Сухонић Ибразим, предсједник  

скупштине заједнице,самостално и без ограничења. 

____________________________________________ 

* Регистарском листу број  157/06 Рјешењем број: 

08-372-74/06  од 17.08.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљање 

дијелом- зграде - улаз 18-А Приједор, Ул. Милоша 

Обреновића бр. 18-а. 

Оснивачи:16 етажна власника  дијелом зграде-улаза  

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улаза 

за рачпун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања 

дијела  зграде-улаза. 

Заступа: Бабић Ненад, предсједник  Управног 

одбора ,самостално и без ограничења. 

 

____________________________________________ 
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