ГОДИНА XVI
Петак: 09.05.2007. године

БРОЈ

4
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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-децембар
2006.године, Скупштина општине Приједор на
XХХ сједници одржаној дана 03.05.2007.године,
донијела је следећу
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине
Приједор
за период јануар-децембар 2006.године
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета општине
Приједор за период јануар-децембар 2006.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-31/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007.г.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 12. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске",бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06),
члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",број
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор
на ХХХ сједници одржаној 03.05.2007.године,
донијела је

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.
ОДЛУКУ
о расподјели буџетског суфицита по Годишњем
обрачуну за 2006.годину
Члан 1.
Утврђује се вишак прихода по Годишњем обрачуну
корисника буџета општине Приједор за
2006.годину у износу од:
2.384.566,00 КМ
Члан 2.
Вишак прихода из претходног члана преноси се у
буџет за 2007.годину и распоређује за следеће
намјене:
- програм инфраструктурних улагања у мјесним
заједницама у 2007.г. у износу од ..344.566,00 КМ
- програм одржавања улица и путева у износу
од ...................................................... 700.000,00 КМ
- изградња базена у износу од .........1.200.000,00 КМ
- накнада трошкова запослених у износу
од ......................................................
40.000,00 КМ
- помоћ вјерским институцијама за реконструкцију
и изградњу вјерских објеката у износу
од ..........................................................100.000,00 КМ
Члан 3.
Утврђени вишак прихода из члана 1. и распоред
вишка прихода утврђен у члану 2. унијеће се у
Одлуку о измјенама и допунама одлуке о усвајању
буџета општине Приједор за 2007.годину и Одлуку
о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета
за 2007.годину.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Број.01-022-30/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум 03.05.2007.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор", број 5/2005) и
члана 23. Одлуке о наградама и признањима
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр.11/06) те приједлога Комисије за
награде и признања, Скупштина општине Приједор
на XXX сједници одржаној 03.05.2007.године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР, као највише
јавно признање општине Приједор додјељује се
Предузећу ПРИЈЕДОРПУТЕВИ а.д. за изузетне
резултате постигнуте у области привреде.
II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-28/07
Приједор
Датум:03.05.07.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. АзраПашалић,с.р.

***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор", број 5/2005) и
члана 23. Одлуке о наградама и признањима
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр. 11/06 ) те приједлога Комисије за
награде и признања, Скупштина општине Приједор
на XXX сједници одржаној 03.05.2007.године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I НАГРАДА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР додјељује се
ТЕНИС КЛУБУ „ ДР. МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“
за посебно вриједне резултате у области спорта и
развоја општине Приједор.
- Новчани износ награде износи 2.000 КМ
II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-27/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.07.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор", број 5/2005) и
члана 23. Одлуке о наградама и признањима

општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр.11/06 ) те приједлога Комисије за
награде и признања, Скупштина општине Приједор
на XXX сједници одржаној 03.05.2007.године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I
ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР,
додјељује
се
ГОСПОДИНУ МУРАРИЈУ МУКАРЏИЈУ, (Murari
Mukherjee ) Генералном менаџеру предузећа Митал
рудници Приједор, за посебан допринос у развоју и
ширењу угледа општине Приједор.
II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-29/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.07.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу чл. 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр.
5/05),
Скупштина општине Приједор на ХХХ сједници
одржаној 03.05.2007.-године, донијела је
ОДЛУКУ
о закључењу партнерства са општином Демир
Хисар - Македонија
Члан 1.
Скупштина
општине
Приједор
закључује
партнерство Општине Приједор са Општином
Демир Хисар у Македонији, у циљу развијања
економске, културне, спортске и друге сарадње.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику оупштине Приједор".

Број:01-022-26/07
Приједор
Датум 03.05.2007

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

***
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На основу чл. 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр.
5/05),
Скупштина општине Приједор на ХХХ сједници
одржаној 03.05.2007.-године, донијела је
ОДЛУКУ
о закључењу партнерства са општином Тренто у
Италији
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Члан 1.
Скупштина
општине
Приједор
закључује
партнерство Општине Приједор са Општином
Тренто у Италији, у циљу развијања економске,
културне, спортске и друге сарадње.

Члан 2.
Одлука се доноси на захтјев тражиоца гаранције ЈП
Завод за изградњу града Приједор, а у сврху
задуживања по краткорочном кредиту код НЛБ
Развојне банке Приједор.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику оупштине Приједор".

Члан 3.
Одобрени кредит усмјериће се за санацију
дефицита из ранијих година и остваривање услова
за репрограм обавеза према Пореској управи
Републике Српске.
Члан 4.
Тражилац гаранције се обавезује да ће
благовремено обезбједити средства за поврат
кредита из свог редовног прилива средстава
остварујући своју редовну дјелатност.

Број:01-022-32/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум.03.05.2007 Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
41
На основу чл. 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр.
5/05),
Скупштина општине Приједор на ХХХ сједници
одржаној 03.05.2007.-године, донијела је
ОДЛУКУ
о закључењу партнерства са општином Кикинда Србија
Члан 1.
Скупштина
општине
Приједор
закључује
партнерство Општине Приједор са Општином
Кикинда - Србија, у циљу развијања економске,
културне, спортске и друге сарадње.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику оупштине Приједор".
Број:01-022-33/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 03.05.2007.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 54. Закона о буџетском систему
Републике
Српске
("Сл.гласник
Републике
Српске",бр. 96/03, 14/04, 67/05, 34/06 и 128/06),
члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",бр.
101/04,118/04 и 42/05), те чл. 18. Статута општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
5/05), Скупштина општине Приједор на ХХХ
сједници одржаној 03.05.2007.године, донијела је
ОДЛУКУ
о задужењу по гаранцији за ЈП Завод за изградњу
града Приједор
Члан 1.
Доноси се одлука о јемству по кредитном
задуживању за ЈП Завод за изградњу града
Приједор ( у даљем тексту: тражилац гаранције) на
износ од :
250.000 КМ
(Словима:двијестотинепедесетхиљадаконвертибил
нихмарака).

Члан 5.
Тражилац гаранције ће Општини Приједор као
гаранту по кредиту, обезбједити хипотеку на
имовину у власништву путем уговора о хипотеци,
као и остале услове које му банка као давалац
кредита условљава прије преноса кредитних
средстава на располагање.
Члан 6.
Ова Одлуке ступа на снагу даном доношења,а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број.01-022-37/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор",бр. 5/05) и
члана 123. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05
и 3/06), Скупштина општине Приједор на ХХХ
сједници одржаној 03.05.2007.године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности
1. Даје се сагласност Начелнику општине Приједор
да, у име Скупштине општине Приједор, може
доносити одлуке о давању гаранције на износе
средстава потребних за накнаду непокретности које
ће се експроприсати у циљу провођења
регулационог плана Централне градске зоне са
споменичким комплексом.
2. Ова Одлуке ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор",а
примјењиваће се до краја 2007.године.
Број.01-022-36/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 51. и 71. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број: 30/07), члана 30.
Закна о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 18. Статута општине Приједор (“Службени
гласник Општине Приједор”, број: 5/05),
Скупштина општине Приједор на XXX сједници
одржаној 03.05.2007. године, донијела је
ОДЛУКУ
о задужењу Општине ради реализације пројеката у
области комуналне инфраструктуре на подручју
општине Приједор
I
Овом одлуком задужује се Општина, ради
реализације пројеката у области комуналне
инфраструктуре на подручју општине Приједор у
износу
од
4.056.637
КМ
(Словима:
четиримилионапедесетшестхиљадашестстотинатри
десетседам конвертибилних марака).
II
Кредитна средства из тачке I усмјериће се за
реализацију пројеката како слиједи:
1. За пројекат „Реконструкција главне улице у
Општини“, чија је вриједност 1.656.637,00 КМ;
2. За пројекат „Реконструкција уличне расвјете у
улици Славка Родића, Тукова и насељима
Љубија и Омарска“, чија је вриједност 400.000
КМ;
3. За пројекат „Реконструкција путне мреже“
(локални и некатегорисани путеви) чија
је вриједност 2.000.000 КМ;
III
Средства из тачке I ове одлуке за која се задужује
Општина, обезбиједиће се дугорочним банкарским
кредитом уз следеће услове:
1. Каматна стопа 6М Еурибор +3% годишње,
2. Рок отплате: 20 (двадесет година),
3. Грејс период. 1 (једна) година,
4. Обрада захтјева за кредит: 0,11 % од износа
одобреног кредита једнократно.
IV
Овлашћује се Начелник општине да, у случају
потребе, може преносити средства са једног
пројекта на други, с тим да не доводи у питање
њихово извршење и о томе на првој наредној
сједници
обавијести
Скупштину
општине
Приједор.
V
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
Број.01-022-34/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 55. а у вези са чл. 67. 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 ХХХ сједници одржаној дана
03.05.2007. године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради измјене и допуне
Регулационог плана насеља
Аеродром I и Аеродром II
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак израде и доношења измјене и допуне
Регулационог плана насеља Аеродром I и
Аеродром II, у даљем тексту: измјена и допуна
Плана.
Члан 2.
Израда измјене и допуна Плана односи се на
простор који представља обухват раније рађеног
Регулационог плана „ Аеродром“ у Приједору.
Простор који ће се обухватити измјеном и допуном
Плана ( подручје планирања ) у површини од око
17,0 ha приказан је на графичком приказу границе
обухвата који је саставни дио ове Одлуке.Границе
подручја из претходног става нису коначне и
утврдити ће се у току израде измјене и допуне
Плана.
Члан 3.
Циљеви доношења измјене и допуне Плана су:
а)
Преиспитивање планског рјешења
раније урађеног Плана и могућности уклапања и
задржавања стања на терену и његово увођење у
важеће законске прописе и планерске нормативе.
в) Побољшање услова одвијања интерног
саобраћаја и укључење на саобраћајнице вишег
реда
г)Дефинисање одговарајућих грађевинских
парцела као парцела за редовну употребу
изграђених објеката и њихово преиспитивање у
односу на потребe овог подручја за јавним
површинама
д) Анализа постојећег стања и детаљно
утврђивање услова и начина кориштења
простора.
Члан 4.
Изради измјене и допуне Плана претходи израда
Преднацрта измјене и допуне Плана у сврху
провјере потреба, жеља и просторних могућности
третираног подручја.
Преднацрт измјене и допуне Плана разматра Савјет
Плана и упућује у форми нацтра у даљу процедуру.
Члан 5.
Временски период за који се доноси измјена и
допуна Плана је 2007-2012. година.
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Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању
изради измјене и допуне Плана на подручју из
члана 2. ове Одлуке не може се градити,
прометовати нити додјељивати земљиште у сврху
изградње до усвајања Одлуке о доношењу измјене
и допуне Плана.
Члан 7.
Носилац припреме за израду измјене и допуне
Плана је Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Плана је овлаштена стручна
организација регистрована за израду просторно –
планске документације ( у даљем тексту: Стручна
организација ).
Савјет за израду измјене и допуне Плана именоваће
Скупштина општине посебним рјешењем по
усвајању ове Одлуке.
Члан 8.
План ће се израдити на ажурним топографско –
катастарским подлогама у размјери 1:1000
Члан 9.
Средства за израду измјене и допуне Плана
осигураће се из буџета општине Приједор.
Уговор о изради измјене и допуне Плана закључиће
Стручна организација и општина Приједор.
Члан 10.
Рок за израду Нацрта измјене и допуне Плана je 60
( шездесет ) дана од дана потписивања Уговора о
изради и испуњавања услова .
Члан 11.
Носилац припреме измјене и допуне Плана дужан
је да у току израде измјене и допуне Плана
обезбиједи сарадњу и усаглашавање ставова, а
Стручна организација дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за послове
планирања и програмирања развоја, те предузећима
у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и
енергетска инфраструктура, као што су:
- Завод за изградњу града - Приједор,
- ОДКП « Водовод « Приједор,
- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
- « Српске поште « Приједор и Телеком Приједор,
- А.Д. « Централна топлана « Приједор.
- Аеро клуб „Приједор“
Органи, организације и предузећа из става 1. овог
члана
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења,
примједбе и податке везане за рад на изради
измјене и допуне Плана.
Члан 12.
Стручна организација је дужна прибавити
сагласност на нацрт измјене и допуне Плана од
стране органа и организација из члана 11. ове
Одлуке прије утврђивања приједлога измјене
Плана.
Члан 13.
Одјељење за просторно уређење, као носилац
припреме, утврђује нацрт измјене и допуне Плана и
ставља га на јавни увид у трајању од 30 ( тридесет )
дана ради изјашњавања и подношења писмених

примједби на нацрт измјене и допуне Плана у
остављеном року.
Члан 14.
Истовремено са излагањем нацрта измјене и допуне
Плана на јавни увид спроводи се стручна
расправа.О мјесту, трајању и начину јавног
излагања нацрта измјене и допуне Плана, јавност
ће се обавијестити најмање 3 ( три ) дана раније
путем средстава информисања („Козарски вјесник“,
Радио станица Приједор, ИТЦ "Приједор" ), те на
огласној табли Скупштине општине и МЗ
Приједор II .
Члан 15.
Носилац израде измјене и допуне Плана и Савјет за
израду измјене и допуне Плана, разматрају
приспјеле писмене примједбе на нацрт измјене и
допуне
Плана достављају носиоцу припреме
измјене и допуне Плана образложено мишљење о
примједбама које нису могле бити прихваћене.
Члан 16.
Носилац припреме измјене и допуне Плана након
јавног увида и заузетих ставова по приспјелим
примједбама на нацрт измјене Плана, утврђује
приједлог измјене и допуне Плана и доставља га
Скупштини општине на разматрање и доношење.
Рок израде приједлога измјене и допуне Плана је
15 ( петнаест ) дана од дана достављања од стране
носиоца израде измјене и допуне Плана.
Члан 17.
Стручна организација ће доставити носоцу
припреме измјене и допуне Плана транспарент
копију, матрице и електронску верзију измјене
Плана.
Стручна организација је дужна да изврши допуну
и корекције елабората измјене и допуне Плана у
складу са прихваћеним писменим приједлозима и
мишљењима у року од 45 (четрдесет пет) дана од
њиховог достављања.
Члан 18.
Све стручне, административне и друге послове у
вези доношења измјене и допуне Плана, обавиће
Одјељење за просторно уређење.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 01-022-38/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
46
На основу члана 55. а у вези са чл. 67. 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 ХХХ сједници одржаној дана
03.05.2007. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о приступању изради измјене Регулационог плана
подручја дијела насеља Урије и Чиркин Поље у
Приједору- I ФАЗА ( Регулациони план
„ Аеродром III и Расадник“ )
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак израде и доношења измјене Регулационог
плана подручја дијела насеља Урије и Чиркин
Поље у Приједору - I ФАЗА (Регулациони план „
Аеродром III и Расадник“ ) у даљем тексту:
измјена Плана.
Члан 2.
Израда измјене Плана односи се на простор који
представља обухват важећег Регулационог плана
„ Аеродром III и Расадник“ у површини од 39,0 ха.
Простор који ће се обухватити измјеном Плана
( подручје планирања ) у површини од 39,0 ha
приказан је на графичком приказу границе
обухвата који је саставни дио ове Одлуке.
Границе подручја из претходног става су коначне и
није их могуће мијењати у току израде измјене
Плана.
Члан 3.
Циљеви доношења измјене Плана су:
а) Преиспитивање планског рјешења раније
урађеног Плана и могућности уклапања и
задржавања стања на терену и његово увођење у
важеће законске прописе и планерске нормативе.
в) Побољшање услова одвијања интерног
саобраћаја и укључење на саобраћајнице вишег
реда
г) Дефинисање одговарајућих грађевинских
парцела као парцела за редовну употребу
изграђених објеката и њихово преиспитивање у
односу на потребe овог подручја за јавним
површинама
д) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање
услова и начина кориштења простора.
Члан 4.
Изради измјене Плана претходи израда Преднацрта
измјене Плана у сврху провјере потреба, жеља и
просторних могућности третираног подручја.
Преднацрт измјене Плана разматра Савјет Плана и
упућује у форми нацтра у даљу процедуру.
Члан 5.
Временски период за који се доноси измјена и
допуна Плана је 2007-2012. година.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању
изради измјене Плана на подручју из члана 2. ове
Одлуке не може се градити, прометовати нити
додјељивати земљиште у сврху изградње до
усвајања Одлуке о доношењу измјене Плана.
Члан 7.
Носилац припреме за израду измјене и допуне
Плана је Одјељење за просторно уређење.

Носилац израде Пројекта је надлежна стручна
организација регистрована за израду просторно –
планске документације ( у даљем тексту: Стручна
организација ).
Савјет за израду измјене Плана именоваће
Скупштина општине посебним рјешењем по
усвајању ове Одлуке.
Члан 8
План ће се израдити на ажурним топографско –
катастарским подлогама у размјери 1:1000
Члан 9.
Средства за израду измјене и допуне Плана
осигураће се из буџета општине Приједор.
Уговор о изради измјене и допуне Плана закључиће
Стручна организација и општина Приједор.
Члан 10.
Рок за израду Нацрта измјене и допуне Плана 60 (
шездесет ) дана од дана потписивања Уговора о
изради и испуњавања услова .
Члан 11.
Носилац припреме измјене и допуне Плана дужан
је да у току израде измјене и допуне Плана
обезбиједи сарадњу и усаглашавање ставова, а
Стручна организација дужна је да сарађује са
надлежним органима и организацијама за послове
планирања и програмирања развоја, те предузећима
у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и
енергетска инфраструктура, као што су:
-Завод за изградњу града - Приједор,
- ОДКП « Водовод « Приједор,
- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
- « Српске поште « Приједор и Телеком Приједор,
- А.Д. « Централна топлана « Приједор.
- Аеро клуб „Приједор“
Органи, организације и предузећа из става 1. овог
члана
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења,
примједбе и податке везане за рад на изради
измјене Плана.
Члан 12.
Стручна организација је дужна прибавити
сагласност на нацрт измјене и допуне Плана од
стране органа и организација из члана 11. ове
Одлуке прије утврђивања приједлога измјене
Плана.
Члан 13.
Одјељење за просторно уређење, као носилац
припреме, утврђује нацрт измјене Плана и ставља
га на јавни увид у трајању од 30 ( тридесет ) дана
ради изјашњавања и подношења писмених
примједби на нацрт измјене Плана у остављеном
року.
Члан 14.
Истовремено са излагањем нацрта измјене Плана
на јавни увид спроводи се стручна расправа.
О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта
измјене Плана, јавност ће се обавијестити најмање
3 ( три ) дана раније путем средстава информисања
(„Козарски вјесник“, Радио станица Приједор, ИТЦ
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"Приједор" ), те на огласној табли Скупштине
општине и МЗ Приједор II .
Члан 15.
Носилац израде измјене Плана и Савјет за израду
измјене Плана, разматрају приспјеле писмене
примједбе на нацрт измјене Плана достављају
носиоцу припреме измјене Плана образложено
мишљење о примједбама које нису могле бити
прихваћене.
Члан 16.
Носилац припреме измјене Плана након јавног
увида и заузетих ставова по приспјелим
примједбама на нацрт измјене Плана, утврђује
приједлог измјене Плана и доставља га Скупштини
општине на разматрање и доношење.
Рок израде приједлога измјене Плана је 15
( петнаест ) дана од дана достављања од стране
носиоца израде измјене и допуне Плана.
Члан 17.
Стручна организација ће доставити носоцу
припреме измјене Плана транспарент копију,
матрице и електронску верзију измјене Плана.
Стручна организација је дужна да изврши допуну
и корекције елабората измјене Плана у складу са
прихваћеним
писменим
приједлозима
и
мишљењима у року од 45 (четрдесет пет) дана од
њиховог достављања.
Члан 18.
Све стручне, административне и друге послове у
вези доношења измјене Плана, обавиће Одјељење
за просторно уређење.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-40/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
47
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 сједници одржаној
03.05.2007. године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
БРОЈ: 02-115/07 од марта 2007. године.
Члан. 1.
Доноси се План парцелације бр.02-115/07 од марта
2007. године ( у даљем тексту: План ), у сврху
локације новопројектоване саобраћајнице од улице
Саве Ковачевића до магистралног пута Приједор М
4 Бањалука, власништва Општине Приједор, који
се налази у Приједору.

Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисане су на графичком прилогу у односу
1:1000.
За изградњу инфраструктурног објекта-примарне
градске саобраћајнице формирана је парцела на
двије катастарске општине: Приједор I и Приједор
II на дијеловима парцела означених као:
Дио к.ч. бр. 5719 К.О. Приједор I улица Саве
Ковачевића,
Дио к.ч. бр.5726 К.О. Приједор I улица Илије
Бурсаћа,
Дио к.ч. бр. 5727 К.О. Приједор I улицa Алеја
Козарског одреда,
Дио к.ч. бр. 2987 К.О. Приједор I улица Саве
Ковачевића,
Дио к.ч. бр. 5722 К.О. Приједор I улица Рудничка,
Дио к.ч. бр. 5725 К.О. Приједор II улица Луке
Стојановића,
Дио к.ч. бр. 5723 К.О. Приједор II магистрални пут
Дио к.ч. бр. 5683 пруга ЖРС,
Дио к.ч. бр. 2915, дио к.ч. бр. 2963 К.О. Приједор I,
Дио к.ч. бр. 2983 (Централна радионица) К.О.
Приједор I,
Дио к.ч. бр. 2986/1 (Целпак) К.О. Приједор I,
Дио к.ч. бр. 2830/1, дио к.ч. бр. 2830/2, дио к.ч. бр.
2801, дио к.ч. бр. 2799 и 2677 (Бикаревића поток),
дио к.ч. бр. 2826, дио к.ч. бр. 2835/1, дио к.ч. бр.
2832/2, дио к.ч. бр. 2833/1, дио к.ч. бр.2831, дио к.ч.
бр. 2832/1, дио к.ч. бр. 2800, дио к.ч. бр. 2802/1, дио
к.ч. бр. 2803 К.О. Приједор I,
Дио к.ч. бр. 2746, дио к.ч. бр. 2802/2, дио к.ч. бр.
2742 (Житопромет) К.О. Приједор I,
Дио к.ч. бр. 5538, дио к.ч. бр. 5535, дио к.ч. бр.
5084, дио к.ч. бр. 5532, дио к.ч. бр. 5083, дио к.ч.
бр. 5082 (поток), дио к.ч. бр. 5085/2, дио к.ч. бр.
5079, дио к.ч. бр. 5080, дио к.ч. бр. 5085/2,
Дио к.ч. бр. 5075, дио к.ч. бр. 5086/1, дио к.ч. бр.
5073, дио к.ч. бр. 5070, дио к.ч. бр. 5068/2, дио к.ч.
бр. 5068/1, дио к.ч. бр. 5066, дио к.ч. бр. 5063, дио
к.ч. бр. 3872/37, дио к.ч. бр. 3872/43,
Дио к.ч. бр. 5661/1, дио к.ч. бр. 3872/31 К.О.
Приједор II.
Површина новоформиране парцеле је цца 7,27 ха.
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
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« Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2007.
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.

на ХХХ сједници одржаној 03.05.2007.године,
донијела је сљедеће

Члан 4.
План се излаже на јавни увид код општинског
органа управе надлежног за послове просторног
уређења.
Члан 5.

РЈЕШЕЊЕ
1. Поништава се Рјешење Скупштине општине
Приједор број:01-111-212/05 од 01.11.2005.године,
те се Миле Међед разрјешава дужности
Старјешине Територијалне ватрогасне јединице
Приједор.

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: 01-022-39/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007.г.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
48
На основу члана 9. Закона о грађевинском
земљишту Републике Српске ("Службени гласник
Републике Српске",бр. 112/06), члана 18. Статута
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/2005) и члана 129. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), а уз
прибављено
Мишљење
Правобранилаштва
Републике Српске Сједиште замјеника Приједор,
број:М-15/07 од 26.04.2007.године, Скупштина
општине Приједор на ХХХ сједници одржаној
03.05.2006.године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Уговор о куповини
земљишта на основу понуде по праву прече
куповине
1. Даје се сагланост на Уговор о куповини
земљишта на основу понуде по праву прече
куповине,
број:02-477-2/07,
закључен
дана
26.04.2007.године, између Оопштине Приједор и
Карахоџић Мухарема из Приједора.
2. Земљиште које је предмет Уговора из тачке 1.
Одлуке унијеће се у резервни фонд земљишта
Општине Приједор.
3. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор", а
примјењиваће се до краја 2007.године.
Број.01-022-35/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007.г. Прим. др. Азра Пашалић ,с.р.
***
49
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) у
извршењу судске Пресуде Окружног суда у Бања
Луци
број:011-0-У-06-000
023
од
дана
23.03.2007.године, Скупштина општине Приједор

2. Задужује се Комисија за избор и именовања да
након проведене процедуре у складу са Законом о
министрарским, владиним и другим именоваљима
РС , сачини и достави скупштини општине ранг
листу кандидата који су се пријавили на расписани
конкурс за избор и именовање старјешине ТВЈ
Приједор
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број.01-111-74/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
50
На основу члана 4. тачка 2. Закона о министарским
и владиним и другим именовањима Републике
Српске ("Сл.гласник РС",бр. 41/03) и 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 и
3/06) Скупштина општине Приједор на XХХ
сједници одржаној дана
03.05.2007. године
донијела је сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. старјешине Територијалне
ватрогасне јединице
Приједор
1. Миле Међед, именује се за вршиоца дужности
старјешине Територијалне ватрогасне јединице
Приједор до завршетка процедуре Комисије за
избор и именовања.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број: 01-111-75/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 03.05.2007.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
51
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 посјети представника
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СО-е Приједор Општини Сански Мост, Скупштина
општине Приједор на XХХ сједници одржаној дана
03.05.2007.године донијела је

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду инспекцијских
служби за 2006.годину.

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о посјети представника СО-е
Приједор Општини Сански Мост.

2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".

2. Даје се овлаштење Начелнику општине да у
складу са финансијским могућностима општине
Приједор, помогне у рјешавању једног од проблема
инфраструктуре
у
повратничким
насељима
општине Сански Мост, и о томе обавјести СО на
наредној сједници.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-41/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:03.05.2007.г.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
52
На основу чл. 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 пословању јавних
предузећа у општини Приједор за 2006.годину,
Скупштина општине Приједор на ХХХ сједници
одржаној дана 08.05.2007.године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о пословању јавних
предузећа у општини Приједор за 2006.годину:
- ОЈДП "Завод за изградњу града и општине"
Приједор,
- ЈП "Центар за приказивање филмова" Приједор,
- ЈП Спортска дворана "Младост" Приједор,
- А.Д. "Топлана" Приједор,
- "Градска тржница" а.д. Приједор,
- "Водовод" а.д. Приједор,
- Комуналне услуге А.Д. Приједор
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-43/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ
Датум:08.05.2007.г.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу чл. 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 раду инспекцијских
служби у 2006.годину, Скупштина општине
Приједор на ХХХ сједници одржаној дана
08.05.2007.године, донијела је следећи

Број:01-022-42/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТНЕ
Датум:08.05.2007.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
54
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: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
12.000,00 КМ, Атлетском клубу „Приједор“ за
организацију
спортске
манифестације
„Међународне уличне трке Приједор 2007. године“
која се одржава дана 10.05.2007.године.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6143002 Ревијалне општинске и републичке манифестације,
на жиро рачун број: 562-007-00002561-35, ЈИБ:
44006950540005.
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".
Број: 02- 40-649/07
Датум: 04.05.2007.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
12.500,00 КМ, Меџлису Исламске заједнице
Приједор и Меџлису Исламске заједнице Козарац,
Одбору за шехидске џеназе и заједничке сахране, за
укоп есхумираних.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 613900 -
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Трошкови сахрана несталих и незбринутих лица, на
жиро рачун број: 3384102200255038, отворен код
UniCredit Zagrebačka Banka, ЈИБ:4200606200971.
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".
Број: 02- 40-608 /07
Датум: 02.05.2007.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.
***
Наоснову одредаба члана 43. став 1. алинеја 11.
Закона о локалној самоуправи (« Службени гласник
Републике Српске», број: 105/04, 52/05 и 118/05), а
у вези са одредбама члана 35. Статута Општине
Приједор (« Службени гласник Општине
Приједор», број:5/05), на приједлог Одјељења за
привреду и друштвене дјелатности Општинске
административне службе Приједор, Начелник
Општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
АГЕНЦИЈЕ
ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
«ПРЕДА-ПД» ПРИЈЕДОР
I
Даје се сагласност на Статут
Агенције за
економски развој Општине Приједор «ПРЕДА-ПД»
Приједор, који је донесен на сједници Управног
одбора од 02.05. 2007. године.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а иста
ће бити објављена
у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број : 02-023-7/07
Датум,08.05.2007.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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) и члана
12. Одлуке о оснивању Фондације за развој
"Приједор",
број:
01-022-30/06
од
30.03.2006.године, Начелник општине Приједор, д
оноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Фондације
за развој "Приједор"
I
Именују се чланови Управног одбора Фондације за
развој "Приједор" на период од четири (4) године и
то:
1. Татјана Марић - предсједник,
2. Хаснија Фазлић - члан и
3. Бојан Бецнер - члан.

II
Чланови Управног одбора Фондације за
развој "Приједор", за свој рад у Управном одбору
немају право на накнаду.
III
Овим рјешењем ставља се ван снаге
Рјешење, број: 02-111-60/06 од 17.04.2006.годи и
Рјешење о измјени Рјешења, број: 02-111-60/06 од
18.01.2007.године.
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, и
исто ће бити објављено у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 02-111-32/07
Датум: 28.02.2007.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 101/04, 42/05 и
118/05 и члана 31. Закона о трговини („Службени
гласник РС“ број 6/07) и члана 46. Статута
Општине Приједор („Службени гласник Општине
Приједор“, бр. 5/05), Начелник Општине Приједор,
доноси :
РЈЕШЕНЈЕ
1.Даје
се
сагласност
на
Пијачни
ред
Земљорадничке задруге “Пољопромет”
Омарска, достављен актом број 01-38/07 од
14.03.2007. године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику Општине
Приједор".
Број: 02-023-3/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.04.2007.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: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог одбора за
обиљежавање Празника рада,
Дана побједе над фашизмом и Дана општине
I
Именује се Организациони одбор за обиљежавање
Празника рада, Дана побједе над
фашизмом и Дана општине, у саставу:
1. Марко Павић, ............................ предсједник,
2. Љиљана Бабић, ......................... члан,
3. Азра Пашалић, .......................... члан,
4. Драгутин Родић,........................ члан,
5. Благоја Гајић, ............................ члан,
6. Радован Рајлић, ......................... члан,
7. Никица Дошен, ......................... члан,
8. Гојко Рађеновић, ....................... члан,
9. Миленко Радивојац, .................. члан,
10. Марко Голубовић, ................... члан,
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11. Зоран Барош, ........................... члан,
12. Предраг Марјановић, ............... члан,
13. Мишо Родић, ............................ члан,
14. Биљана Малбашић, ...................члан,
15. Драго Тадић, ..............................члан,
16. Боро Војводић, ..........................члан,
17. Мирко Гламочанин, ..................члан и
18. Снежана Тасић, ........................ члан.
II
Задатак Организационог одбора је да сачини
припреме за обиљежавање: Празника рада
(01.05.2007.године), Дана побједе над фашизмом
(09.05.2007.године)
и
Дана
општине
(16.05.2007.године) и обезбиједе све потребне
услове за њихову реализацију.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 02-111-62/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 05.04.2007.г.
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( „ Слижбени гласник Републике
Српске “, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), члана 3.
Закона о грађевинскопм земљишту ( „Службени
гласник РС “ број: 112/06 ) и члана 35. Статута
општине Приједор ( „ Службени гласник општине
Приједор“ , број: 5/2005 ), Начелник општине
Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за израду
Одлуке о одређивању градског грађевинског и
осталог грађевинског земљишта
I Именује се комисија за израду Одлуке о
одређивању градског грађевинског
и осталог
грађевинског земљишта на подручју општине
Приједор, у саставу:
1. Рада Павичић, дипл.инг.арх. – предсједник
комисије,
2. Раденко Бановић, дипл.инг.геод. – члан комисије,
3. Радмила Ђуђић, дипл. правник, - члан комисије
4. Вера Ковачевић, дипл. правник, - члан комисије
5. Радован Милосављевић, дипл.инг. пољопривреде
– члан комисије
6. Љубинка Ступар, секретар комисије
II Сазивање и организација рада Комисије ставља
се
у
надлежност
Мирјане
Комљеновић,
дипл.инг.арх. – Начелника Одјељења за просторно
уређење.
III Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да
изради
Одлуку
о
одређивању
градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта у
складу са одредбама чланова 3, 13, 14, те 34 – 40.
Закона о грађевинском земљишту Републике
Српске ( „ Службени гласник Републике Српске “,
број 112/06 ).

IV Комисија је дужна да у року од три мјесеца
изради
Одлуку
о
одређивању
градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта.
V Накнада за рад члановима Комисије утврдиће се
посебним закључком.
VI Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исти ће се објавити у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:02-111-69/04
Датум: 25.04.2007.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи ( „ Слижбени гласник Републике
Српске “, број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 35.
Статута општине Приједор ( „ Службени гласник
општине Приједор“ , број: 5/2005 ), Начелник
општине Приједор, доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању стручне комисије за израду
Нацрта Одлуке о грађевинском земљишту општине
Приједор

I Именујем стручну комисију за израду Нацрта
Одлуке о грађевинском земљишту општине
Приједор, у саставу:
1. Весна Николић Ритан, дипл.инг.грађ. –
предсједник комисије,
2. Мирјана Комљеновић, дипл.инг.арх. – члан
комисије,
3. Раденко Бановић, дипл.инг.геод. – члан комисије,
4. Бранка Матијаш, дипл. правник, - члан комисије,
5. Радмила Ђуђић, дипл. правник, - члан комисије
6. Зухра Пантош, дипл. правник, - члан комисије,
7. Вера Ковачевић, дипл. правник,- члан комисије и
8. Љубинка Ступар, - секретар комисије.
II Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да
изради Нацрт Одлуке о грађевинском земљишту
општине Приједор у складу са Законом о
грађевинском земљишту Републике Српске („
Службени гласник Републике Српске “,број
112/06).
III Комисија је дужна да у року од три мјесеца
изради Нацрт Одлуке о грађевинском земљишту
општине Приједор.
IV Накнада за рад члановима Комисије утврдиће се
посебним закључком.
V Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
исти ће се објавити у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 02-111-54/07
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.03.2007.г.
Марко Павић,с.р.
***
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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 :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор
корисника бањско-климатске рехабилитације
I.Именује се Комисија за избор корисника бањскоклиматске рехабилитације у саставу:
1. Драган Ђурић предсједник Комисије
2. Бранко Маркус - члан,
3. Мира Марковиновић- члан,
4. Зора Томић- члан и
5. Раденко Прељић- члан
II. Задатак Комисије из тачке I. овог рјешења је да
утврди листу
корисника бањско-климатске
рехабилитације из реда породица погинулих бораца
и ратних војних инвалида од I до X категорије по
расписаном јавном позиву Министарства рада и
борачко инвалидске заштите објављеног у Гласу
Српске дана 22.03.2007.године
III.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Приједор“
Број: 02-111-65/07
Датум:16.04.2007. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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 :
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за додјелу
једнократних новчаних помоћи за здравствену
заштиту
I. Именује
се
Комисија
за
додјелу
једнократних новчаних помоћи за здравствену
заштиту у саставу:
1. Милка Петковић предсједник Комисије
2. Зоран Предојевић , члан и
3. Богданка Танасковић члан.
II. Задатак Комисије из тачке I. овог рјешења је да
утврди листу из реда породица погинулих бораца,
ратних војних инвалида и демобилисаних бораца,
корисника једнократних новчаних помоћи за
здравстзвену заштиту из области борачкоинвалидске заштите у 2007.години на основу
донесених Критерија од стране Министра рада и
борачко инвалидске заштите, број :16-2486/07 од
06.03.2007.године.

III.Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и
биће објављено у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 02-111-66/07
Датум: 20.04.2007. г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.

***
55
ОГЛАСНИ ДИО
* Регистарском листу број 175/07 Рјешењем број:
08-372-23/07 од 18.03.2007.године.
Назив и сједниште: Заједница
за управљање
дијелом зграде Пећани Ц-2 Улаз 3,5. Приједор
Пећани Ц-2, Л,5.
Оснивачи: 9 етажна власника дијела зграде-улаза
*Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-улазом
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: Растока Раде,предсједник Управног
одбора самостално и без ограничења.
____________________________________________
*Регистарском листу број 176/07 Рјешењем број:
08-372-28/07 од 29.03.2007.године.
Назив и сједниште: Заједница етажних власника
Приједор, Ул. Краља Александра бр. 15-б
Оснивачи: 13 етажна власника-сувласника дијела
зграде -улаза
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-улазом
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: Балтић Драган ,предсједник скупштине
заједнице самостално и без ограничења.
____________________________________________
* Регистарском листу број 177/07 Рјешењем број:
08-372-30/07 од 17.04.2007.године.
Назив и сједниште: Заједница
за управљање
дијелом зграде М-3, улаз 5, Приједор, Ул. Мајора
Милана Тепића бр. 5.
Оснивачи: 18 етажна власника дијела зграде-улаза
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-улазом
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: Тубин Вукан ,предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења.
___________________________________________
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* Регистарском листу број 172/07 Рјешењем број:
08-372-19/07 од 17.03.2007.године.
Назив и сједниште: Заједница етажнихвласника
дијела зграде "МЕТРО"Приједор, Ул. Саве
Ковачевића бр. 10
Оснивачи: 14 етажна власника дијела зграде-улаза
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-улазом
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: Обједовић Дарио, предсједник Управног
одбора, самостално и без ограничења.
___________________________________________
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