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На основу члана 50. и 51. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 30/07), 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”, број: 5/05), 

Скупштина општине Приједор на  XXXII сједници 

одржаној 24.07.2007. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о задужењу Општине по гаранцији за 

“Водовод” а.д. Приједор 

 

Члан 1. 

Доноси се одлука о задуживању по кредитном 

задуживању „Водовод“ а.д. Приједор (у даљем 

тексту: корисник гаранције) на износ главнице од: 

400.000 КМ 

(Словима:четиристотинехиљадаконвертибилних 

марака). 

 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. усмјериће се у сврху 

затварања конструкције финансирања преосталог 

дијела изградње новог бунара „Приједорчанка“. 

 

Члан 3. 

Средства из члана 1. ове одлуке за која се задужује 

Општина, обезбиједиће се дугорочним банкарским 

кредитом уз следеће услове: 

1. Фиксна каматна стопа до 3,8 % на годишњем 

нивоу + шестомјесечни еурибор каматна стопа, 

2. Рок отплате: 15 година, 

3.  Грејс период. 1 (једна) година. 

4. Период амортизације капиталне инвестиције која 

се финансира из задужења (црпна станица-бетонска 

или зидана) је 66,7 година, 

5. Отплата кредита вршиће се из редовног прилива 

средстава корисника гаранције. 

 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Broj:01-022-68/07                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.07.2007.г. Прим. др. Азра Пашаллић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 50. и 51. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 30/07), 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”, број: 5/05), 

Скупштина општине Приједор на  XXXII сједници 

одржаној 24.07.2007. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о задужењу Општине по гаранцији за Дјечији вртић 

“Радост” Приједор 

 

Члан 1. 

Доноси се одлука о јемству по кредитном 

задуживању Дјечијег вртића „Радост“ Приједор (у 

даљем тексту: корисник гаранције) на износ 

главнице од: 

29.980 КМ 

(Словима:двадесетдеветхиљададеветстотина 

осамдесетконвертибилнихмарака). 
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Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. усмјериће се за 

набавку двонамјенског пузничког возила за потребе 

Дјечијег вртића „Радост“.  

 

Члан 3. 

Средства из члана 1. ове одлуке, за која се задужује 

Општина обезбиједиће се дугорочним банкарским 

кредитом уз следеће услове: 

1. Номинална каматна стопа до 8,647 % на 

годишњем нивоу, 

2. Рок отплате: 5 година, 

3. Грејс период 2. мјесеца, 

4. Период амортизације капиталне инвестиције која 

се финансира из задужења (аутомобил) је 6,5 

година, 

5. Отплата кредита вршиће се из редовног прилива 

средстава корисника гаранције од 01.01.2008. 

године. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Broj:01-022-66/07                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.07.2007.г. Прим. др. Азра Пашаллић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 50. и 51. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 30/07), 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”, број: 5/05), 

Скупштина општине Приједор на XXXII сједници 

одржаној 24.07.2007. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о задужењу Општине по гаранцији за 

Територијалну ватрогасну јединицу Приједор 

 

Члан 1. 

Доноси се одлука о задуживању по кредитном 

задуживању Територијалне ватрогасне јединице (у 

даљем тексту: корисник гаранције) на износ 

главнице од: 

789.400 КМ 

(Словима:седамстоосамдесетдеветхиљадачетирист

отинеконвертибилнихмарака). 

 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. усмјериће се за 

набавку навалног ватрогасног возила за потребе 

Територијалне ватрогасне јединице.  

 

Члан 3. 

Средства из члана 1. ове одлуке, за која се задужује 

Општина обезбиједиће се дугорочним банкарским 

кредитом уз следеће услове: 

1.Каматна стопа до 9,1 % на годишњем нивоу, 

2. Рок отплате: 5 година, 

3.Период амортизације капиталне инвестиције која 

се финансира из задужења (ватрогасно возило) је 

6,5 година, 

4.Отплата кредита вршиће се из намјенских 

средстава од накнада за      протупожарну заштиту 

по основу Закона о заштити од пожара („Службени 

гласник Републике Српске“, број. 16/95, 16/02 и 

2/05). 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Broj:01-022-69/07                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.07.2007.г. Прим. др. Азра Пашаллић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 50. и 51. Закона о задуживању, 

дугу и гаранцијама Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 30/07), 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”, број: 5/05), 

Скупштина општине Приједор на XXXII сједници 

одржаној  24.07.2007. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о задужењу Општине по гаранцији за Центар за 

социјални рад Приједор 

 

Члан 1. 

Доноси се одлука о јемству по кредитном 

задуживању Центра за социјални рад Приједор (у 

даљем тексту: корисник гаранције) на износ 

главнице од: 

30.000 КМ 

(Словима:тридесетхиљадаконвертибилнихмарака) 
 

Члан 2. 

Кредитна средства из члана 1. усмјериће се за 

набавку путничког возила за потребе Центра за 

социјални рад Приједор.  

 

Члан 3. 

Средства из члана 1. ове одлуке, за која се задужује 

Општина обезбиједиће се дугорочним банкарским 

кредитом уз следеће услове: 

1.Номинална каматна стопа до 8,656 % на 

годишњем нивоу, 

2.Рок отплате: 5 година, 

3.Грејс период 3. мјесеца, 

4.Период амортизације капиталне инвестиције која 

се финансира из задужења (аутомобил) је 6,5 

година, 

5.Отплата кредита вршиће се из редовног прилива 

средстава корисника гаранције од 01.01.2008. 

године. 
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Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Broj:01-022-70/07                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.07.07.г.     Прим. др. Азра Пашаллић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 50.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 XXXII сједници 

одржаној дана 24.07.2007. године, донијела је             

                                                                                                                                                                   

О Д Л У К У 

о измјени и допуни Регулационог плана  

централне зоне Приједора са споменичким 

комплексом  - I Фаза 

 

Члан1. 

Доноси се измјена и допуна Регулационог плана 

централне зоне Приједора са споменичким 

комплексом  - I Фаза (у даљем тексту: измјена и 

допуна Плана). 

Члан 2. 

Границе простора који је обухваћен измјеном и 

допуном Плана прецизније су одређене у 

графичком  дијелу измјене и допуне Плана. 

  

Члан 3. 

Елаборат измјене и допуне Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. 

  

- Текстуални дио измјене и допуне Плана садржи:   

  

А. Уводно  образложење 

Б. Постојеће  станје  организације  уређења  и  

кориштења простора и оцјена  природних  и 

створених  услова 

В. Потребе, могућности, циљеви  и  правци  

просторног  развоја 

Г. План  организације , уређења  и  коришћења  

простора 

 Д. Одредбе  и  смјернице  за  провођење  Плана 

 Е. Оријентациони  предрачун  трошкова  уређења  

- Графички дио Плана садржи следеће карте:  

 

1. Постојеће  стање  са  границом 

     обухвата...................................................Р 1: 1000 

2. Извод  из  Регулационог плана централне 

    зоне Приједора са споменичким  

    Комплексом............................................. Р 1 :1000 

3. Валоризација постојећег грађевинског 

         фонда....................................................Р 1:1000 

3.1 План  рушења........................................Р 1: 1000  

4.Инжењерско- геолошка карта....... ..........Р 1:1000 

5. План  намјене површина.........................Р 1:1000                                                                       

6. План  просторне организације................Р 1:1000 

7. План  саобраћаја  и  нивелације .............Р 1:1000 

8. План уређења зелених површина..........Р 1:1000 

9. Идејно рјешење нфраструктуре - 

     синтезна  карта ........................................Р 1:1000 

10. Идејно рјешење хидротехничке 

        инфраструктуре....................................Р 1:1000 

11. Идејно рјешење електроенергетске 

          инфраструктура............................ .....Р 1:1000 

12.Идејно рјешење телекомуникација ......Р 1:1000 

13. Идејно рјешење термотехничких 

          инсталација ........................................Р 1:1000 

14. План  грађевинских  и  регулационих 

         линија....................................................Р 1:1000 

15.План  парцелације............................ ...... Р 1:1000 

15.1.План  парцелације - ломне  тачке  и 

       фронтови................................................Р 1:1000 

- Посебан дио: Књига 2 

 

Подаци  о  валоризацији  постојећих  објеката у  

подручју  обухвата 

Члан 4. 

 Измјена и допуна Плана се доноси на временски 

период 2007 – 2012. година. 

 

Члан 5. 

Елаборат измјене и допуне Плана израђен је од 

стране стручне организације А.Д.„ 

Индустропројект “ Приједор у мјесецу јулу 2007. 

године у папирној и дигиталној  форми, прилог је и 

саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о доношењу Регулационог плана централне 

зоне са споменичким комплексом (Сл. гласник 

општине Приједор бр.3/2000). 

 

Члан 7. 

Измјена и допуна Плана се излаже на стални јавни 

увид код општинске административне службе 

надлежне за послове просторног уређења. 

 

Члан 8. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

7. ове Одлуке. 

 

                                   Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

Број:01-022-72/07             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.07.г.    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 XXXII  сједници одржаној 

дана  24.07.2007. године, донијела је 
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О Д Л У К У 

о приступању изради Регулационог 

плана подручја насеља „Урије“ - Југ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови, начин и 

поступак израде и доношења изради Регулационог 

плана за подручје насеља „Урије“ – Југ, у даљем 

тексту: Плана. 

Члан 2. 

Израда Плана односи се на простор који 

представља обухват Регулационог плана Реонског 

центра '' Урије из 1991.г. на једном дијелу умањен 

за обухват Урбанистичког пројекта за дио насеља 

Урије „ Центар “ – УП „ Тешинић“ а на другом, 

јужном и западном дијелу увећан до контакта са 

подручјем које је обрађено важећим Регулационим 

планом сервисно-услужне и радне зоне уз 

магистрални пут Приједор – Бањалука и радне и 

стамбене зоне "Свале".     

  Простор који ће се обухватити израдом 

Плана ( подручје планирања ) величине око 43.5 ха 

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 и допуне Плана. 

Члан 3. 

Циљеви доношења измјене и допуне Плана 

су:  

а) Измјена планских одредница и 

просторних рјешења у циљу рационалнијег 

кориштења и уређења простора у склопу ужег 

урбаног подручја и његовог непосредног 

окружења. 

б) Усклађивање планских рјешења са 

потребама развоја и уређења утврђеним у планским 

докуменатима који су донесени за подручја која су 

у непосредном контакту подручјем које се 

обрађује. 

в) Побољшање услова одвијања интерног 

саобраћаја и укључење на саобраћајнице вишег 

реда 

г) Дефинисање одговарајућих грађеви-    

нских и других парцела  у односу на потребе овог 

подручја за јавним површинама   

д) Анализа постојећег стања и детаљно 

утврђивање услова и начина кориштења простора. 

Члан 4. 

Изради Плана претходи израда Преднацрта 

Плана  у сврху провјере потреба, жеља и 

просторних могућности третираног подручја. 

Преднацрт Плана разматра Савјет Плана и 

упућује у форми нацрта у даљу процедуру. 

Члан 5. 

Временски период за који се доноси План 

је 2007-2012. година.  

              Члан 6. 

Након ступања на снагу ове Одлуке и завршетка  

радова на ажурирању геодетске подлоге за простор 

обухвата Плана,  на подручју из чл. 2 ове Одлуке 

примјењиваће се режим забране грађења о чему ће 

јавност благовремено бити обавијештена.   

Став 1. овог члана не односи се на 

изградњу објеката за које је издато одобрење за 

грађење прије ступања на снагу ове Одлуке, ако 

није истекла важност рјешења о одобрењу за 

грађење.  

Режим забране грађења примјењиваће се 

до доношења Плана. 

Члан 7. 

Носилац припреме за израду Плана је Одјељење за 

просторно уређење. 

Носилац израде Пројекта је надлежна 

стручна организација регистрована за израду 

просторно – планске документације ( у даљем 

тексту: Стручна организација ). 

Савјет за израду измјене и допуне Плана 

именоваће Скупштина општине посебним 

рјешењем по усвајању ове Одлуке. 

Члан 8 

 План ће се израдити на ажурним топографско – 

катастарским  подлогама у размјери 1:1000.  

Члан 9. 

  Средства за израду 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 је 60 

(шездесет ) дана од дана потписивања Уговора о 

изради  и испуњавања осталих услова . 

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, 
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- 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 најмање 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), те 

на огласној табли Скупштине општине и МЗ 

Приједор II. 

Члан 15. 

Носилац израде Плана и Савјет за израду Плана, 

разматрају приспјеле писмене примједбе на нацрт 

Плана и достављају носиоцу припреме Плана 

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 15 ( петнаест ) дана 

од дана достављања од стране носиоца израде 

Плана. 

  

Члан 17. 

Стручна организација ће доставити носоцу 

припреме Плана транспарент копију и електронску 

верзију Плана. 

Стручна организација  је дужна да изврши допуну 

и корекције елабората 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 Плана, обавиће Одјељење за 

просторно уређење. 

Члан 19. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједору. 

Број: 01-022-71/07                ПРЕДСЈЕДНИЦА  

          Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.07.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

                             * * * 
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На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 41/03.), члана 18. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 5/05.) и члана 10. Одлуке 

о утврђивању Критеријума за избор и именовања 

органа у јавним предузећима и установама, чији је 

оснивач Скупштина општине Приједор („Службени 

гласник општине Приједор“, број: 4/04.), 

Скупштина општине Приједор, на XXXII сједници 

одржаној дана  24.07.2007. године, донијела је: 

 

О    Д    Л    У    К    У 

о расписивању Јавног конкурса за избор и 

именовање једног члана Управног  одбора 

културне установе Галерија 96  Приједор 

 

Члан 1. 

Расписује се Јавни конкурс за избор и именовање: 

 

1. Једног члана Управног одбора културне установе 

Галерија 96  Приједор. 

 

Члан 2. 

Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове 

Одлуке, поред општих услова прописаних Законом, 

морају испуњавати и посебне услове из Закона о 

галеријској дјелатности и Статута културне 

установе Галерија 96  Приједор. 

 

Члан 3. 

Општи услови за избор и именовање члана 

Управног одбора културне установе  Галерија 96  

Приједор су: 

-да су кандидати држављани Босне и Херцеговине, 

-да су старији од 18 година, 

-да имају општу здравствену способност, 

-да нису отпуштани из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ и Републици Српској у периоду од три године 

прије дана објављивања овог конкурса, 

-да се против кандидата не води кривични 

поступак, 
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-да се на кандидате не односи члан IX, тачка 1 

Устава БиХ, 

-да нису лица која обављају другу дужност, 

активност или положај који доводи до сукоба 

интереса како је прописано одредбама Закона о 

сукобу интереса у институцијама власти. 

 

Члан 4. 

Посебни услови за избор и именовање члана 

Управног  одбора су: 

-висока стручна спрема (VII степен) или виша 

стручна спрема (VI степен) друштвеног смјера, 

-доказано стручно знање из дјелатности за коју се 

врши избор и именовање, 

-најмање три године радног искуства у области 

културе, 

-висок професионални углед и морални квалитет, 

-познавање садржаја и начина рада Управног 

одбора. 

Члан 5. 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 

приложити: 

-увјерење о држављанству, 

-извод из матичне књиге рођених, 

-увјерење о општој здравственој способности, 

  (наведени документи не смију бити старији од 6 

мјесеци), 

-увјерење о радном стажу, 

-биографија о кретању у служби, 

-увјерење да се против кандидата не води кривични 

поступак (не старије од 3 мјесеца), 

-писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 

-писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава 

БиХ. 

Члан 6. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном гласнику 

РС“ и дневном листу „Глас Српске“. 

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 30 

дана од дана објављивања Јавног конкурса. 

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће 

се рачунати од дана последњег објављивања. 

Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије 

Општине Приједор или путем поште на адресу: 

Скупштина општине Приједор- стручна служба, ул. 

Трг Ослобођења бр. 1., са назнаком „Комисији за 

избор и именовање Управног одбора културне 

установе Галерија 96  Приједор“- Приједор. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 

у разматрање. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-73/07          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Приједор:24.7.07.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), у 

извршењу судске Пресуде окружног суда у Бања 

Луци број:011-О-У-06-000 023 од дана 

23.03.2007.године, Скупштина општине Приједор 

на ХХXII сједници одржаној дана 

24.07.2007.године, донијела је следеће 

 

О Д Л У К У 

 

 1. Поништава се Одлука Скупштине 

општине Приједор број:01-111-112/05 од 

29.06.2005.године, о расписивању конкурса за 

избор и именовање Старјешине Теритгоријалне 

ватрогасне јединице Приједор. 

 

 2. Ова Одлука  ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-74/07             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.07.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) те члана 

123. Пословника Скупштине општине Приједор 

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

Скупштина општине Приједор на XXXII сједници 

одржаној 24.07.2006.године, донијела је   

О Д Л У К У 

о давању сагласности 

 

 I Даје се сагласност Начелнику општине 

Приједор да у име Скупштине општине Приједор  

потпише уговор са Меџлисом исламске заједнице 

Приједор о замјени дијелова градског грађевинског 

земљишта означеног као к.ч.бр. 1860/1 и к.ч.бр. 

1860/2 К.О. Приједор I, у укупној површини од 

144,7 м2, уписано у корист Меџлиса исламске 

заједнице Приједор за дијелове градског 

грађевинског земљишта означеног као к.ч.бр. 

1861/6, 5701/04, 1861/9, 1861/7, 1861/8, 1877 и 

1858/2 К.О. Приједор I у укупној површини од 

201,1 м2 уписано у корист општине Приједор. 

 

 II Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-65/07            ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.07.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

88 

На основу чл. 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 ХХХII сједници 

одржаној дана 24.07.2007.године, донијела је 

следеће 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 1. ТОПИЋ ДРАГАН, разрјешава се 

дужности члана Управног одбора културне 

установе Галерија 96 Приједор, ради поднесене 

оставке. 

 

 2. До избора новог члана и обављања 

редовне процедуре, члан Управног одбора у 

оставци, Драган Топић, дужан је да обавља 

функцију предсједника и члана Управног одбора. 

 

 3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-111-120 /07     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.г    Прим. др. Азра Пашалићс.р. 

* * * 
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На основу чл. 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 ХХХII сједници 

одржаној дана 24.07.2007.године, донијела је 

следећe 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 1. У Рјешењу Скупштине општине 

Приједор број:01-111-53/07 од 20.03.2007.године, о 

именовању Комисије за утврђивање права 

власништва на некретнинама на подручју Старог 

града, у тачки I иза подтачке 5. додају се нове 

подтачке како слиједи: 

 

 6. Бабић Катарина 

 7. Шарић Радан 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-53/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.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 стању јавне 

безбједности на подручју општине Приједор за 

првих шест мјесеци 2007.године, Скупштина 

општине Приједор на ХХХII сједници одржаној 

дана 24.07.2007.године, донијела је следећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информација о стању јавне 

безбједности на подручју општине Приједор за 

првих шест мјесеци 2007.године. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-77/07     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.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 извршеној 

реконструкцији и стављања у функцију родне куће 

породице Стојановић, Скупштина општине 

Приједор на ХХХII сједници одржаној дана 

24.07.2007.године, донијела је следећи 

 

  З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информација о извршеној 

реконструкцији и стављања у функцију родне куће 

породице Стојановић. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022- 79/07                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.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 културно-

умјетничких друштава на подручју општине 

Приједор који се дијелом финансирају из Буџета 

општине Приједор, Скупштина општине Приједор 

на ХХХII сједници одржаној дана 

24.07.2007.године, донијела је следећи 

 

                          З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информација о раду културно-

умјетничких друштава на подручју општине 

Приједор који се дијелом финансирају из Буџета 

општине Приједор 

 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022- 75/07                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.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 и 3/06), 

након разматрања Информације о стању електро 

мреже на подручју општине Приједор, Скупштина 

општине Приједор на XXXII сједници одржаној 

24.07.2007.године, донијела је 

 

  З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информација о стању средње напонске 

и ниско напонске електро мреже на подручју 

општине Приједор. 

2. Скупштина општине констатује да је стање 

снабдјевања електричном енергијом општине 

Приједор изузетно лоше што се огледа у дотрајалој 

нисконапонској мрежи, честим прекидима или 

нестанцима електричне енергије и 

незадовољавајућим напоном. 

3. Скупштина Општине тражи од Електрокрајине 

Бања Лука и РЈ Приједор да  питање снабдјевања 

електричном енергијом општине Приједор стави у 

приоритет како по количинама материјала тако и 

по времену извођења појединих радова. 

4. Скупштина општине подсјећа Електрокрајину 

Бања Лука и РЈ Приједор на  закључке Владе 

Републике Српске од 15.02.2007.године да је 

неопходно што  брже побољшати снабдјевање 

општине Приједор електричном енергијом те  

тражи од надлежног министарства да закључак 

Владе досљедно спроведе. 

5. Скупштина општине инсистира на доношењу 

терминског плана за  реконструкцију 

нисконапонске мреже како би свака Мјесна 

заједница знала временски када ће радови бити 

изведени. 

6. Скупштина општине констатује да су дугови 

Мјесних заједница (домова) за електричну енергију 

који су настали у вријеме ратног и поратног 

периода енормно високи, а посљедица су 

кориштења домова за алтернативни смјештај, те се 

предлаже Електродистрибуцији Бања Лука да 

наведене дугове отпише, а  општина се обавезује да 

ће редовно измиривати текуће обавезе. 

7.За реализацију овог Закључка задужује се 

Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

8. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-78/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.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 функционисању 

Паркинг службе општине Приједор, Скупштина 

општине Приједор на ХХХII сједници одржаној 

дана 24.07.2007.године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о функционисању 

Паркинг службе општине Приједор. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022- 76/07                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.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 и 3/06), 

Скупштина општине Приједор на XXXII сједници 

одржаној 24.07.2007.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Задужује се Одјељење за  привреду и друштвене 

дјелатности да до наредне сједнице Скупштине 

општине, у складу са Законом о министарским 

владиним и другим именовањима РС и Законом о 

заштити од пожара,  припреми Приједлог одлуке о 

расписивању конкурса за избор и именовање 

старјешине Територијалне ватрогасне јединице 

Приједор. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022- 67/07               ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.07.2007.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 72. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са 

чланом 207. став 1. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 13/02) Скупштина општине Приједор на 

XXXII сједници одржаној дана 24.07.2007.године, д 

о н о с и 

З А К Љ У Ч А К 

 1. У Рјешењу овог органа број: 06-475-

29/87 од 10.03.1987.године погрешно је означено 

име „Сњежана“ умјесто „Снежана“, па се овим 

наведена грешка исправља. 

 

Број: 01-475-14/07                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Дана, 24.07.2007.г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

           Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
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AКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

На основу члана 17. Закона о превозу у друмском 

саобраћају („Сл.гласник РС“, бр. 4/00; 26/01; 85/03; 

109/05) и члана 44. Статута општине Приједор 

(„Сл.гласник општине Приједор“, бр. 5/05) 

Начелник општине донио је: 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

о критеријима, начину и поступку усклађивања и 

регистрације редова вожње општинских 

аутобуских линија у линијском друмском 

саобраћају 

 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Овим Правилником прописују се критеријуми, 

начин и поступак усклађивања редова вожње 

општинских аутобуских линија у линијском 

друмском саобраћају, регистрација редова вожње и 

начин рјешавања спорова.  

 

Члан 2. 

У смислу овог Правилника уређују се изрази који 

имају следећа значења: 

 

 1. „Превозник“ је предузеће, друго правно 

лице или физичко лице које испуњава услове из чл. 

8. и 9. Закона о превозу у друмском саобраћају (у 

даљем тексту Закон) и Одлуке о вршенју јавног 

превоза лица и ствари на подручју општине 

Приједор (Сл.гласник оппштине Приједор" бр. 

09/06 ) ; 

 

 2. „Усклађивање редова вожње“ 

представља радња чија је сврха успостављање 

линијског аутобуског превоза на одређеној 

релацији; 

 

 3. „Ред вожње“ је јавна  исправа којом се 

утврђују елементи за обављање линијског превоза у 

друмском саобраћају и  који садржи: назив 

превозника врсту и број линије, релацију на којој се 

врши превоз, , редослијед станица и стајалишта и 

њихову удаљеност од почетне станице, вријеме 

поласка и доласка на сваку станицу и стајалиште, 

временски период одржавања линије, учесталост 

одржавања линије, (режим одржавања), рок важења 

редова вожње и кооперантски однос; 

 

 4. „Стари ред вожње“ је регистровани ред 

вожње у текућем периоду важности; 

 

 5. „Стари ред вожње са промјеном“ је 

стари ред вожње на коме су извршене слиједеће 

промјене: промјене назива превозника (кооперанта, 

смањење броја полазака, брисање станица или 

стајалишта, додавање новоизграђеног стајалишта, 

скраћење релације највише до 10% од укупне 

дужине регистроване линије.  

 

 6. „Нови ред вожње“ је приједлог реда 

вожње који раније није био регистрован у текућем 

периоду важности или који је настао из старог реда 

вожње на којем су извршене слиједеће промјене:  

- промјена времена поласка или повратка у старом 

реду вожње, 

- промјена трасе (итинерера линије), 

- продужење периода и броја дана одржавања, 

- спајање старих редова вожње – полазака са  и без  

промјене, 

- продужење релације у старом реду вожње,  

- увођење нових станица или стајалишта између 

полазне и завршне станице у реду вожње, и 

- сваки декларисани стари ред вожње са промјеном 

(са више полазака и повратака) у којем је унесен  

нови полазак или повратак  

-сваки декларисани стареи ред вожнје са промјеном 

(са више полазак и повратака) у којем  

је на једном или више повратака или једном или 

више полазака извршена промјена времена поласка 

или повратка 

-и смањење режима одржавања старог реда вожње 

преко 10 %; 

 

 7. „Полазак“ је утврђено вријеме 

започињања превоза у полазној станици – 

стајалишту са одговарајућом разрадом времена за 

успутне станице – стајалишта и утврђеним 

временом доласка у завршну станицу – стајалиште 

(крајње одредиште); 

 

 8. „Стари полазак“ је полазак у 

регистрованом старом реду вожње или старом реду 

вожње са промјеном; 

 

 9. „Нови полазак“ је сваки полазак у 

предложеном новом реду вожње; 

 

 10. „Линијски превоз“ је превоз лица који 

се врши на одређеној релацији по унапријед 

утврђеним условима превоза и регистрованом реду 

вожње; 

 

 11. „Релација“ је дио линије којом се 

обраћају аутобуси у превозу између два мјеста на 

којима се врши улазак и излазак путника; 

 

 12. „Дио релације“ је дио линије којом 

саобраћају аутобуси између двије или више 

успутних станица, односно стајалишта на линији; 

 

 13. „Заједничка траса“  је превозни пут или 

његов дио између двије заједничке станице или 

стајалишта, истовјетан у редовима вожње два или 

више превозника; 

 

 14. „Режим одржавања“ је тачно утврђен 

начин одржавања линије, а може бити свакодневно 

или по унапријед утврђеним данима током периода 

одржавања линије.  
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 15. „Даљинар“ је документ који садржи 

податке о минималним временима вожње (у мин.) и 

удаљеностима у (км) између појединих станица и 

стајалишта на аутобуским линијама.  

 

 16. „Минимално вријеме вожње“ је 

најкраће вријеме вожње аутобуса између станица и 

стајалишта потребно за безбједно кретање аутобуса 

на линији; 

 

 17. „Заинтересовани превозник са правом 

приговора у поступку усклађивања“ је превозник 

који на релацији или дијелу релације одржава 

редован линијски превоз, има најмање два 

заједничка стајалишта и 60% заједничке трасе; 

 

 18. „Кооперација“ је превоз на линији 

према реду вожње који споразумно одржавају два 

или више превозника на основу уговора о 

кооперацији ; 

 

 19. „Период важности реда вожње“ је 

период од 01.јуна текуће до 31. маја наредне 

године; 

 

 Ред вожње приликом регистрације мора 

имати затворен кружни ток, што значи исти број 

полазака и повратака, осим ако у режиму 

одржавања није другачије дефинисано.   

 

Члан 3.  

Усклађивање редова вожње врши се на основу 

приједлога редова вожње које превозници 

достављају одјељењу административне службе 

општине Приједор надлежном за послове 

саобраћаја. 

 Одјељење за стамбено комуналне послове 

може вршити селекцију достављених приједлога 

редова вожње и економски рентабилним линијама 

додти и економске нерентабилне линије у колико 

постоје захтјеви корисника превоза за регистрацију 

истих.  

Члан 4. 

У правилу сваке године до 15 јануара превозници у 

линијском градском и приградском саобраћају 

обавјештавају одјељење надлежно за послове 

саобраћаја да су заинтересовани за усклађивање, 

односно регистрацију редова вожње.  

 

Члан 5. 

Одјељење надлежно за послове саобраћаја у 

правилу сваке године до 15. фебруара обавјештава 

превознике из предходног члана о припреми 

поступка усклађивања редова вожње. 

Члан 6.  

У колико оцјени да нема потребе за усклађивање 

редова вожње у одређеном регистрационом 

периоду, надлежно одјељење може продужити рок 

важења регистрованих редова вожње и за наредни 

регистрациони период без проведеног поступка 

усклађивања.  

 

Члан 7. 

Усклађени редови вожње у градском приградском 

саобраћају региструју се сваке године за 

регистрациони период од 01. јуна текуће до 31. маја 

наредне године.  

Члан 8.                                                                                                                      

Приједлози редова вожње који се достављају на 

усклађивање морају садржавати елементе 

прописане Законом о превозу у друмском 

саобраћају и унесене у утврђене обрасце. 

Обрасци из предходног става саставни су дио овог 

Правилника.  

Члан 9. 

Приједлози редова вожње који нису израђени у 

складу  са одредбама Закона о превозу у друмском 

саобраћају и овог правилника  као и редови вожње 

са битним грешкама, нечитки и неблаговремено 

достављени неће се узимати у разматрање.  

          За редове вожње који се предложе са 

грешком предлагача односно које предлагач 

предложи супротно прописаним правилима, неће се 

вршити поврат уплаћених средстава и они се 

искључују из поступка усклађивања и не уводе се у 

књигу приједлога редова вожње. 

  

Члан 10. 

Стари редови вожње без промјене и стари редови 

вожње са промјеном у смислу чл.2 тачка 5 се у 

поступку усклађивања само евидентирају и упућују 

на регистрацију ако нису повријеђене одредбе чл.2 

став 3 док се нови редови вожње усклађују.  

 

                                   Члан 11.  

Приликом подношења приједлога редова вожње за 

усклађивање, превозници су дужни да за сваки 

предложени  полазак уплате на посебан рачун 

општине Приједор износ који одређује начелник 

општине сваке године прије достављања 

приједлога редова вожње за усклађивање.  

 Редови вожње, односно поласци и 

повратци за које не буде уплаћен одређен износ 

неће бити узети у поступак усклађивања.  

 

Члан 12. 

Средства из предходног члана ће се користити за 

покривање трошкова поступка усклађивања редова 

вожње, ревизије-израде даљинара, израде књига 

редова вожње итд, а контролу трошења ће вршити 

начелник општине.  

 

УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

 

Члан 13. 

Поступак усклађивања води Комисија коју именује 

Начелник општине.  

 Чланови Комисије из предходног става 

овлаштени су да донесу одлуку и одговарајућа 

тумачења појединих одредаба овог Правилника у 

току трајања поступка усклађивања.  
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Члан 14.  

Комисија утврђује исправност приједлога редова 

вожње и доставља заинтересованим превозницима, 

а редове вожње  који нису урађени у складу са 

Законом и Правилником искључује из поступка 

усклађивања.  

 Kомисија утврђује  такође и да ли је број 

полазака које је одређени превозник најавио за 

усклађвање у складу са превозним капацитетима 

које тај превозник доказује достављеним планом 

ангажовања аутобуса и припадајућег особља по 

свим регистрованим регистрованим редовима које 

посједује. 

Ако превозник не достави план ангажовања 

капацитета предложени ред вожнје се искључује из 

поступка усклађиванја редова вожнје. 

Уколико превозник најави више полазака него што 

објективно може да одржава са постојећим 

капацитетима комисија одређује колико и које 

поласке тај превозник може да најави ,о чему га 

обавјештава на првом читању на састанку 

усклађивања . 

  Стари редови вожње с промјеном и нови 

редови вожње за које се утврди да испуњавају све 

услове за усклађивање, заинтересованим 

превозницима достављају се у облику књиге 

приједлога редова вожње уз позив за усклађивање 

редова вожње 15 дана прије усклађивања.   

Члан 15. 

Усклађивање се врши на састанку заинтересованих 

превозника које организује надлежно одјељење.  

 Представници превозника морају имати 

писмена овлаштења и прeдати их овлаштеном лицу 

за усклађивање редова вожње прије почетка 

састанка усклађивања.  

 

 На састанку усклађивања представници 

превозника не могу доносити одлуке везане за 

поступак усклађивања. 

 

Члан 16. 

Усклађивање приједлога редова вожње на састанку 

усклађивања врши се на слиједећи начин: 

- састанком руководи предсједник Комисије за 

усклађивање редова вожње или лице које он 

овласти;- представници превозника предају своја 

овлашћења; 

- врши се прво читање приједлога редова вожње и 

евидентирање приговора; 

- у паузи усклађивања обавља се међусобно 

договарање заинтересованих превозника о датим 

приговорима на приједлоге редова вожње; 

- врши се друго читање приједлога редова вожње и 

утврђују усклађени и оспорени редови вожње; 

- у току састанка усклађивања на приједлог редова 

вожње се стављају одређене ознаке које имају 

слиједеће значење: 

- УС – усклађен, односно евидентиран по старом 

реду вожње, 

- УП – усклађен по рпиједлогу, 

- УИП – усклађен по измјењеном приједлогу, 

- О – одустао од приједлога,  

- Р – резервисано за договор,  

- К – комисија 

Члан 17. 

У поступку усклађивања редова вожње овлашћени 

представници превозника могу стављати приговоре 

само на приједлоге нових редова вожње и старих 

редова вожње са промјеном и то у колико се њихов 

ред вожње односи на цијелу односно дио трасе 

одређене линије за коју се тај ред вожње предлаже. 

 Приговори се не могу стављати на 

приједлоге  старих редова вожње са промјеном код 

којих је извршено брисање стајалишта, скраћење 

линије, скраћење времена одржавања, смањење 

броја полазака, као и остале измјене којим се не 

угрожавају интереси корисника превоза и  

превозника (промјена назива превозника, уношење  

новог кооперанта исл.). 

 Приједлози редова вожње из става 1. овог 

члана могу се оспоравати само старим редовима 

вожње без промјене.  

Члан 18. 

У поступку усклађивања редова вожње могу се 

оспоравати само редови вожње истог ранга, 

градски – градским, приградски – приградским. 

 

Члан 19. 

У поступку усклађивања редова вожње не може се 

оспоравати приједлог реда вожње на релацији или 

дијелу релације ако је вријеме поласка утврђено у 

приједлогу реда вожње ван следећих временских 

размака: 

а) за редове вожње на линијама градског превоза 15 

минута прије времена поласка и 10 минута послије 

времена поласка; 

б) за редове вожње на линијама приградског 

превоза 20 минута прије и 17 минута послије 

времена поласка. 

Члан 20. 

Уколико два или више превозника најаве старе 

редове вожње са промјеном или нове редове вожње 

на истој линији у приближно иста времена могу да 

се договоре о кооперацији тако што ће  кооперанти 

прихватити приједлог реда вожње једног од 

коопераната или ће од својих приједлога сачинити 

један заједнички  ред вожње, при чему тај не смије 

одступати од приједлога на основу којих је 

сачињен.  

О радњама из предходног става превозници 

обавјештавају предсједника Комисије прије другог 

читања.  

Члан 21.  

Ако се договор о кооперацији не постигне, 

предложени редови вожње не могу се ускладити и 

регистровати,те се редови вожње одбацују у 

цјелини, без обзира да ли су уложени приговори. 

 Увођење кооперанта, брисање појединих 

полазака и скраћење периода и режима одржавања 

може се вршити и послије усклађивања редова 

вожње о чему одлучује надлежно одјељење 

процјењујући сваки случај појединачно водећи 

рачуна о капацитету нових коопераната, потребама 



Страна 131 

                                                                  "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                             БРОЈ:7/07 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

корисника превоза и ненарушавању интереса 

осталих превозника. 

         Рјешење о увођењу кооперанта из претходног 

става важи до истека регистраци.оног периода 

Члан 22. 

Приједлози редова вожње једног ранга настали 

спајањем два реда вожње тог ранга сматрају се 

новим редом вожње  

Члан 23. 

Превозници не могу мјењати приједлог реда вожње 

на првом читању . 

 Измјене приједлога редова вожње могу се 

вршити само на другом читању и то ако постоји 

сагласност свих превозника који су на првом 

читању ставили приговор.  

 

Члан 24. 

У случају када се у поступку усклађивања не 

изврши усклађивање предложеног старог  реда 

вожње са промјеном, превозник, предлагач тог реда 

вожње може одустати од промјене и тај ред вожње 

ускладити као стари ред вожње без промјене.  

 

РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 25. 

Приговоре на приједлоге редова вожње у току 

другог читања као и све приговоре на поступак 

усклађивања разматра Комисија за рјешавање 

спорова. Приговори из предходног става 

подносе се писмено Комисији за рјешавање 

спорова у року од 7 дана од дана завршетка 

састанка усклађивања.  

 Комисија за рјешавање спорова рјешава и 

остале спорове настале код регистровања и 

преузимања редова вожње. 

 Уколико би рјешавање спора онемогућило 

регистрацију реда вожње на спорној релацији, а 

процјена је да постоји потреба покривености 

превоза на истој, комисија за рјешавање спорова 

може донијети одлуку о регистрацији реда вожње 

на једног од превозника а по критерију слободних 

капацитета и вожења мреже линија.  

Члан 26. 

Комисија се састоји од 3 члана коју именује 

Начелник општине из реда познавалаца 

проблематике превоза путника у јавном друмском 

саобраћају. 

Представницизаинтересованих превозника и 

чланови Комисије за усклађивање редова вожње не 

могу бити чланови ове Комисије.  

 

Члан 27. 

Комисија је дужна да рјеши спорове у року од 15 

дана од дана истека рока за пријем захтјева.  

 Одлука Комисије је коначна у поступку 

усклађивања.  

Члан 28.  

Аконтација за трошкове рјешавање спорова 

насталих у поступку усклађивања редова вожње 

уплаћује  приговарач  на рачун и у износу које 

утврди надлежно одјељење. 

 Спорови се рјешавају на основу доказа о 

уплаћеној аконтацији  и то на слиједећи начин: 

- ако аконтација није уплаћена приговор се не 

разматра, а предложени  ред вожње се одбацује; 

 - ако је  аконтација  уплаћена и ако је осонван 

приговор приговарача  на стари ред вожнје са 

промјеном   онда се превознику овјерава само стари 

ред вожнје без промјене 

- ако је аконтација  уплаћена и ако је приговор 

приговарача  на нови ред вожнје основан  онда  се 

предлагачу  овјеравају  дијелови реда вожнје који 

су усаглашени 

- ако је аконтација  уплаћена и ако је приговор 

приговарача  на нови ред вожнје основан  онда  се 

предлагачу  одбија  овјера реда вожнје. 

 

Члан 29. 

Након завршетка поступка из чл. 25-28 надлежно 

одјељење је дужно да  до првог августа достави 

свим превозницима коначни извјештај о 

усклађивању редова вожње.  

 

РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ 

 

Члан 30.  

Усклађене редове вожње општинских аутобускух 

линија на захтјев превозника региструје одјељење 

надлежно за послове саобраћаја уписом у Регистар 

редова вожње, у року од 8 дана од дана достављања 

захтјева за регистрацију.  

 Уз захтјев за регистрацију превозник је 

дужан да достави потребан број примјерака 

усклађеног реда вожње, а ако се превоз врши у 

кооперацији и уговоре коопераната о одржавању 

линије.  

 Ако се установи да у реду вожње нису 

испуњени услови прописаним овим Правилником, 

одјељење надлежно за послове саобраћаја ће 

упозорити превозника да отклони недостатке. 

 Уколико превозник у одређеном року не 

изврши потребне исправке, захтјев за регистрацију 

ће бити одбијен.  

Члан 31. 

Ред вожње се региструје на име превозника који ће 

по истом вршити превоз. 

 Ако се превоз врши у кооперацији, ред 

вожње се региструје на име свих коопераната са 

истим правима и обавезама.  

 Уз редове вожње у кооперацији морају се 

приложити овјерени уговори у кооперацији. 

 

Члан 32. 

Надлежно одјељење доставља регистровани и 

овјерени најмање један оргинални примјерак реда 

вожње превознику на чије име гласи тај ред вожње.  

 

 Ред вожње у кооперацији не може се 

доставити ни једном од коопераната уколико није 

приложен уговор о одржавању линије овјерен од 

свих коопераната.  
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Члан 33. 

Ако се усклађивањем нису обезбједиле потребе 

корисника превоза на одређеној општинској 

линији, одјељење надлежно за послове саобраћаја 

може на захтјев заинтересованог превозника и 

након завршеног усклађивања рјешењем утврдити 

ред вожње по коме ће се обављати превоз на тој 

линији. 

 Уз захтјев из предходног става превозник 

је дужан да достави сагласност заинтересованог 

корисника превоза на предложени ред вожње.  

 Рјешење из става 1. овог члана престаје да 

важи до краја наведеног регистрационог периода.  

 

ВАНРЕДНО УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

 

Члан 34.  

Послије редовног усклађивања и регистрације 

редова вожње може се, у изузетним случајевима и 

на приједлог заинтересованих превозника или  

надлежног одјељења за послове саобраћаја, вршити 

ванредно усклађивање и регистрација редова 

вожње, само уколико су међувремену наступили 

разлози који нису постојали приликом редовног 

усклађивања.  

 Ванредно усклађивање и регистрација 

редова вожње врши се кад приједлог поднесу 

најмање три заинтересована превозника и када 

надлежно одјељење оцјени захтјеве оправданим.  

 

Члан 35.  

Ванредно усклађивање и регистрација редова 

вожње врши се на начин и по поступку као и 

редовно усклађивање и регистрација који је 

утврђен овим Правилником.  

 У случају када приједлози за усклађивање 

нису у супротности са интересима других 

превозника, одјељење надлежно за послове 

саобраћаја може скратити поступак усклађивања 

тако што ће уважити писмени споразум или 

сагласност о предложеном реду вожње само од 

заинтересованих превозника који већ врше превоз 

на одређеној траси, односно подручју.  

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ           

 

Члан 36.    

Након регистрације редова вожнје  исти ће бити 

објављени у  општинском аутобуском  реду вожње  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 37. 

Измјене и допуне овог Правилника врше се на 

начин и по поступку за његово доношење. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 38. 

Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор.  

 

Број:02-022-44/07        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ: 

Датум:28.05.2007.           Марко Павић,с.р. 

                                   * * * 

На основу одредаба члана  46. Статута општине 

Приједор («Службени гласник општине Приједор», 

број: 5/05) и одредаба члана 15. Одлуке о 

безбједности  саобраћаја на путевима општине 

Приједор («Службени гласник општине Приједор», 

број: 5/06), Начелник општине Приједор, д о н о с и 

 

П Р А В И Л Н И К 

О измјенама и допунама Правилника о условима, 

начину коришћења, организацији и начину наплате 

паркирања на јавним паркиралиштима 

на подручју општине Приједор 

Члан 1. 

У члану 27. Правилника о условима, 

начину коришћења, организацији и начину наплате 

паркирања на јавним паркиралиштима на подручју 

општине Приједор 

 (« Службени гласник општине Приједор», број: 

11/06) испред тачке 1. додаје се нова тачка 1. која 

гласи: 

«1. а) инвалиди  I и  II категорије  са 100%  

инвалидитета, 

      б) инвалиди III категорије са 90% инвалидитета 

доњих екстремитета и 

      в) инвалиди IV категорије, чија је ивалидност 

доњих екстремитета  80%.», а  досадашње тачке 1. 

2. 3.  4.  5.  6. и  7. постају тачке 2.  3.  4.  5.  6.  7.  и 

8.  

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу даном доношења,  а 

објавиће се у «Службеном гласнику општине 

Приједор». 

Број: 02-34-80/07  Начелник Општине 

Датум, 28.06.2007. г.          Марко Павић,с.р. 

             * * * 

 На основу члана 72. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике Српске 

«, број 101/04, 42/05 и 118/05), члана 25. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 112/06 и 37/07) и члана 46. Статута 

општине Приједор («Службени гласник општине 

Приједор», број: 5/2005), Начелник општине 

Приједор, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о отварању рачуна за издвајање средстава за 

експропријацију некретнина 

 

I 

 Отвара се рачун за издвајање средстава за 

исплату накнада за експропријацију некретнина 

општине Приједор. 

II 

 Висину средстава за издвајање утврђује 

Правобранилаштво Републике Српске – Сједиште 

замјеника у Приједору и доставља Стручној служби 

начелника општине Приједор по стицању услова за 

вођење поступка експропријације код надлежног 

органа.  

III 

 Налаже се Одјељењу за финансије да 

исплату по вјеродостојном финансиском документу 

врши искључиво са рачуна издвојених средстава за 

експропријацију.  

 

IV 

 Пословна банка код које се води рачун 

издават ће потврду да су средства обезбјеђена у 

смислу члана 25. став г) Закона о експропријацији 

(«Службени гласник Републике Српске«, број 

112/06 и 37 /07). 

V 

 Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а иста ће се објавити у „Службеном 

гласнику општине Приједор“. 

Број: 02- 40-927/07      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 29.06.2007.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 

 

 1. Одобравају се новчана средства у износу 

од 9.660.00 КМ, Медицинско-технолошкој и 

грађевинској школи и  Пољопривредно-

прехрамбеној школи Приједор, ради 

реконструкције дијела главног улаза зграде ових 

школа . 

 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 

исплатити из Буџета општине Приједор, на терет 

ставка 6143001 – Инвестиционо-техничко 

одржавање средњих школа, у корист Медицинско-

технолошке и грађевинске школе и 

Пољопривредно-прехрамбене школе. 

 

 3. 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 11.07.2007.године Начелнику 

општине Приједор обратила се Медицинско-

технолошка и грађевинска школа и 

Пољопривредно-прехрамбена школа из Приједора 

са захтјевом за одобрење новчаних средстава, ради 

реконструкције дијела главног улаза зграде ових 

школа. 

Увидом у спис предмета утврђено је да су 

школе доставиле понуде три понуђача, и то: D.D. 

„ENCOM“ Сански Мост, број: 03-397/07 од 

02.07.2007.године, „Zanat compani“ Приједор, од 

03.07.2007.године и „HLT d.o.o. Prijedor“, број: 

91/ШХ/07 од 30.06.2007.године, записник 

Комисије, број: 756/07 од 10.07.2007.године и 

Одлуку директора школе о резултатима окончаног 

поступка избора најповољнијег понуђача, број: 

756/07 од 10.07.2007.године.   

 Разматрајући захтјев утврђено је да постоји 

оправданост сходно одредбама члана 20. Закона о 

локалној самоуправи. 

Такође, планом Буџета за 2007.годину 

предвиђена је ставка Инвестиционо-техничко 

одржавање средњих школа. 

 На основу изложеног одлучено је као у 

диспозитиву ове одлуке. 

 

Број: 02-40-1026/07          Начелник Општине 

Датум: 12.07.2007.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 6.500,00 КМ, Женском рукометном клубу 

„МИРА“ Приједор из Приједора за почетак рада и 

припреме за Премијер лигу Босне и Херцеговине. 

 

II 

 Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити 

из Буџета општине Приједор, са ставке 6143002  - 

Ревијалне општинске и републичке манифестације, 

износ од 3.000,00 КМ и ставка 6143001 Дотација за 

спортске клубове по програму, износ од 3.500,00 

КМ на жиро рачун број: 562-007-00002587-54, ЈИБ: 

4400721950002. 

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".   
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 10.07.2007.године Женски рукометни 

клуб „МИРА“ Приједор из Приједора обратила се 

Начелнику општине Приједор са захтјевом  за 

обезбјеђење средстава за почетак рада и припреме 

за Премијер лигу БиХ. 

Разматрајући захтјев утврђено је да постоји 

оправданост сходно одредбама члана 20. Закона о 

локалној самоуправи. 

 На основу изложеног одлучено је као у 

диспозитиву ове одлуке. 

 

Број: 02- 40-1001 /07             Начелник Општине 

Датум: 23.07.2007.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 

 

 1. Одобравају се новчана средства у износу 

од 19.182,75 КМ, ЈП Спортској дворани „Младост“ 

Приједор за санацију двије свлачионице. 

 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 

исплатити из Буџета општине Приједор, на терет 

ставка 821600 – Инвестиционо-техничко улагање – 

спортска дворана „Младост“ и други објекти, на 

жиро рачун број: 565 502 4200000192 Бобар банка 

Бијељина - Филијала Приједор, ЈИБ: 

4400705670008. 

 3. 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 

ЈП Спортска дворана „Младост“ Приједор из 

Приједора обратила се Начелнику општине 

Приједор са захтјевом за одобрење новчаних 

средстава, ради санације двије свлачионице.  

Увидом у спис предмета утврђено је да је 

ово предузеће доставило  доказе о проведеној 

процедури, и то:  три понуде (СЗД „Трубарац“ 

Приједор, број:15/2007 од 04.06.2007.године, 

„Релукс“ д.о.о Приједор број: 2-04/2007. 

од10.06.2007.године и СЗР „Подомонт“ Приједор 

број: 14/07), записник Комисије о отварању понуда, 

те  Одлуку Надзорног одбора о избору најбољег 

понуђача за реконструкцију двије свлачионице, 

број: 100/07 од 02.07.2007.године.             

 Разматрајући захтјев утврђено је да постоји 

оправданост сходно одредбама члана 20. Закона о 

локалној самоуправи. 

Такође, планом Буџета за 2007.годину 

предвиђена је ставка Инвестиционо и техничко 

улагање – спортска дворана „Младост“ и други 

објекти. 

 На основу изложеног одлучено је као у 

диспозитиву ове одлуке. 

 

Број: 02-40-983 /07                 Начелник Општине 

Датум: 09.07.2007.године        Марко Павић,с.р  

   * * * 

 

 На основу члана 72. став 3. Закона о 

локалној самоупорави ("Сл.гласник РС",бр. 101/04, 

42/06 и 118/05), члана 46. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",број 

5/05) и члана 25.Уредбе о стамбеном збрињавању 

породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске, Начелник Општине Приједор, д о н о с и 

 

  Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 о именовању Стамбене комисије 

 

   I 

 Именује се Стамбена комисија за 

утврђивање ранг листе за расподјелу станова и 

бесповратних новчаних средстава на подручју 

општине Приједор за 2007.годину, у саставу: 

 1. Драган Ђурић....... предсједник, 

 2. Драшко Калинић,..члан 

 3. Миланко Савић.....члан 

 4. Мира Марковиновић...члан 

 5. Здравка Карлица, члан 

   

   II 

 Задаатак Комисије из тачке I овог рјешења 

је да утврди ранг листу за расподјелу станова и 

бесповратних новчаних средстава из реда породица 

погинулих бораца и ратних војних инвалида у 

складу са Уредбом о стамбеном збрињавању 

породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике 

Српске ("Службени гласник Републике 

Српске",број:43/07). 

   III 

 Ово рјешење ступа на снагу даном 

доношења и биће објављено у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број: 02-111-106/07         НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ 

Датум: 04.07.2007.г.             Марко Павић,с.р. 

 

98 

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  

 

  О Г Л А С 

 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 

Општинске управе Приједор извршен је упис  

Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
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*  Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор на 

темељу рјешења број:08-372-31/07 од 

25.04.2007.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу бр.44/04 УПИС промјене лица 

овлаштеног за заступање Заједнице етажних 

власника дијела зграде ИНЗ, улаз 44,46, и 48 

Приједор и то како слиједи: 

 Умјесто досадашњег законског 

заступаника заједнице Буњевац Бранка, нови 

законски заступник исте са даном овог уписа је 

Зорић Љиљана 

__________________________________________. 

*  Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор на 

темељу рјешења број:08-372-35/07 од 

09.05.2007.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу бр.42/04  

         1. Промјене назива и сједишта Заједнице за 

управљање дијелом 4, зграде Ц-2, Приједор, 

Паћени Ц-2, у нови назив и сједиште "ЗАЈЕДНИЦА 

ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ЛАМЕЛЕ 4, ЗГРАДЕ Ц-

2,УЛАЗ 7, Приједор, Пећани Ц-2 улаз 7" 

          2. Балтић Душана, као новог законског 

заступника заједнице, умјесто ранијег Пранић 

Срећка 

___________________________________________ 

*  Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор на 

темељу рјешења број:08-372-43/07 од 

29.05.2007.године, извршило је у  регистарском 

листу бр. 83/05, упис  промјене назива и сједишта 

заједнице и упис промјене лица овлаштеног за 

заступање Заједнице за управљање зградом, 

Приједор, Пећани Б-2, ламела 1, улаз 1 и 2 и то 

како слиједи: 

       1. Нови назив и сједиште заједнице, са даном 

овог уписа гласе: "ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ЗГРАДОМ, Приједор, Пећани Б-2 улаз 2". 

        2. Нови законски заступник заједнице са даном 

овог уписа је Мрђа Александар, умјесто 

досадашњег Балабан Слободана. 

___________________________________________ 

 

* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор, на 

темељу рјешења број:08-372-46/07 од 

04.06.2007.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу број:21/04, УПИС промјене 

лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, Ул. Милоша 

Обилића бр. 2, и то како слиједи: 

       Умјесто досадашњег законског заступника 

заједнице Кесар Остоје, нови законски заступник 

исте са даном овог уписа је Стегић Љиљана 

___________________________________________ 

 

 

 

*  Регистарском листу број  178/07 Рјешењем број: 

08-372-45/07 од 05.06.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница  за управљање 

зградом, Приједор, Ул. Веселина Маслеше бр. 1, 3 

и 5. Оснивачи:11 етажна власника зграде    

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  

зграде. 

Заступа: Бореновић Митар, предсједник скупштине 

заједнице, самостално и без ограничења. 

___________________________________________ 

*  Регистарском листу број  179/07 Рјешењем број: 

08-372-47/07 од 06.07.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница етажних власник 

дијела граде ГС-2, улаз II Оснивачи:7 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 зградеулаза. 

Заступа: Топић Зорка, предсједник скупштине 

заједнице, самостално и без ограничења. 

___________________________________________ 

*  Регистарском листу број  180/07 Рјешењем број: 

08-372-49/07 од 06.07.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница етажних власника 

дијела зграде Приједор, Петра Петровића Његоша 

бр. 10/Л-2Оснивачи:11 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:Радиновић Рајко, предсједник скупштине 

заједнице, самостално и без ограничења. 

___________________________________________ 
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"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине 

општине Приједор. 

На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија 

број 65 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Web адреса:  www.opstinaprijedor.org.

 


