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На основу члана 12. Закона о буџетском систему
Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске",број 93/03, 14/04, 67/05, 34/06, 128/06 и
117/07), члана 30. Закона о локалној самоуправи
("Службени гласник Републике Српске",бр.
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07), Скупштина општиние
Приједор
на
XLII
сједници
одржаној
12.05.2008.године, донијела
ОДЛУКУ
о расподјели буџетског суфицита по Годишњем
обрачуну за 2007.годину
Члан 1.
Утврђује се вишак прихода по Годишњем
обрачуну корисника буџета општине Приједор за
2007.годину у износу од 2.666.389,00 КМ.
Члан 2.
Вишак прихода из претходног члана преноси се у
буџет за 2008.годину и распоређује се за слиједеће
намјене:
-Санација насипа на ријеци
Гомјеници..........................................100.000,00 КМ,

БРОЈ

5

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.
- Помоћ општинама Грахово и
Сански Мост.....................................200.000,00 КМ
- Набавка опреме за потребе радио телевизије
Приједор.......................................... 50.000,00 КМ
- Асфалтирање путева................... 1.166.389,00 КМ
- Реконструкција домова у мјесним
заједницама................................... 200.000,00 КМ
- Програм уређења грађевинског
земљишта...................................... 300.000,00 КМ
- Плате радника..................... ....... 350.000,00 КМ
- Заједнички пројекти са Министарством
просвјете и културе...................... 300.000,00 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
2008.годину и Одлуку о измјенама и допунама
одлуке о извршењу буџета за 2008.годину.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снгу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-022-40/08
Приједор
Датум:12.05.2008.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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
9/07)
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 XLII сједници
одржаној 12.05.2008.године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I Плакета
признање
Компанији
изузетне
привреде.

општине Приједор, као највише јавно
општине Приједор додјељује се
SKONTO-PROM D.О.О. Приједор за
резултате постигнуте у области

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-022-39/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2008.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
и10/07) и члана 23. Одлуке о наградама и
признањима општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор" бр. 11/06 ) те
приједлога Комисије за награде и признања и
Начелника Општине, Скупштина општине
Приједор
на
XLII
сједници
одржаној
12.05.2008.године донијела је

II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".

I Похвала општине приједор додјељује се
УДРУЖЕЊУ ПЧЕЛАРА ОМАРСКА- за значајне
резултате постигнуте у развоју пољопривреде и
заштите животне средине на подручју општине
Приједор.

Број:01-022-35/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2008.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
и10/07) 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 XLII сједници
одржаној 12.05.2008.године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I
Награда општине Приједор додјељује се
БРАНКУ МИЉУШУ, академском сликару за
посебно вриједне резултате у области културе и
успјешног представљања личних изложби и
промоција културних приредби
у општини
Приједор и шире.
- Новчани износ награде износи .......3.000,00 КМ
II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
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:01-022-36/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2008.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
и10/07) и члана 23. Одлуке о наградама и
признањима општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор" бр. 11/06 ) те
приједлога Комисије за награде и признања и
Начелника Општине, Скупштина општине
Приједор
на
XLII
сједници
одржаној
12.05.2008.године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
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I Похвала општине Приједор додјељује се
ТЕРИРОИЈАЛНОЈ ВАТРОГАСНОЈ ЈЕДИНИЦИ
ПРИЈЕДОР из Приједора за значајан допринос у
заштити лица и материјалних добара у општини
Приједор.

24.04.2008.године, Скупштина општине Приједор
на XLII сједници одржаној 12.05.2008.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности

II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.

I Даје се сагласност на Одлуку начелника
општине о образовању и именовању Комисије за
израду стратешког плана у области вода и
животне средине општине Приједор, број:02-11146/08 од 24.04.2008.године.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-022-38/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2008.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
и10/07) и члана 23. Одлуке о наградама и
признањима општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор" бр. 11/06 ) те
приједлога Комисије за награде и признања и
Начелника Општине, Скупштина општине
Приједор
на
XLII
сједници
одржаној
12.05.2008.године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР
I Захвалница општине Приједор додјељује се
господину HENNINGU CHRISTENSENU за
посебан допринос и значајне донације те пружену
материјалну помоћ општини 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:01-022-37/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2008.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, 3/06 и
10/07), разматрајући Одлуку начелника општине
о образовању и именовању Комисије за израду
стратешког плана у области вода и животне
средине општине Приједор, број:02-111-46/08 од

II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-41/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2008.г Прим. др. Азра Пашалић,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 оптшине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор, на XLII сједници одржаној дана
12.05.2008. године, донијела је
ОДЛУКУ
о Измјени Регулационог плана подручја дијела
насеља Урије и Чиркин Поље у Приједору- I
ФАЗА ( Регулациони план „ Аеродром III и
Расадник“)
Члан1.
Доноси се Измјена 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.
Границе простора који је обухваћен Измјеном
Плана прецизније су одређене у графичком
дијелу измјене Плана.
Члан 3.
Елаборат измјене
Плана састоји се од
текстуалног и графичког дијела.
- Текстуални дио измјене и допуне Плана садржи:
А. Уводно образложење
Б. Постојеће стање организације уређења и
кориштења простора и оцјена природних
и
створених услова
В. Потребе, могућности, циљеви и правци
просторног развоја
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Г. План организације, уређења и коришћења
простора
Д. Одредбе и смјернице за провођење Плана
Е. Оријентациони предрачун трошкова уређења

Члан 7.
Измјена Плана се излаже на стални јавни увид код
општинске административне службе надлежне за
послове просторног уређења.

- Графички дио Плана садржи следеће карте:

Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. ове Одлуке.

1. Постојеће стање са границом
обухвата..................................................Р 1:1 000
2.1 Извод из Регулационог плана Регулационог
плана подручја дијела насеља Урије и Чиркин
Поље у Приједору- I ФАЗА ( Регулациони план
Аеродром III и Расадник ...................... Р 1:1 000
3.Валоризација
постојећег
грађевинског
фонда............................................................Р 1:1 000
3.1План рушења.........................................Р 1: 1 000
4. План просторне организације..............Р 1:1 000
5. План саобраћаја и нивелације ........... Р 1:1 000
6. Идејно рјешење инфраструктуре -синтезна
карта ....................................................... Р 1:1 000
7.Идејно рјешење хидротехничке
инфраструктуре......................................Р 1:1 000
8. Идејно рјешење електроенергетске
инфраструктура......................................Р 1:1 000
9. Идејно рјешење телекомуникација .....Р 1:1 000
10. Идејно рјешење термотехничких
инсталација ............................................Р 1:1 000
11. План грађевинских и регулационих
линија.......................................................Р 1:1 000
12. План парцелације.................................Р 1:1 000
13. План парцелације - ломне тачке
и фронтови............................................Р 1:1 000
- Посебан дио: Књига 2
Подаци о валоризацији постојећих објеката у
подручју обухвата
Члан 4.
План се доноси на временски период од 5 година.
Члан 5.
Елаборат измјене дијела Плана израђен је од
стране стручне организације „Индустропројект“
АД Приједор у мјесецу априлу 2008. године у
папирној и дигиталној
форми, прилог је и
саставни дио ове Одлуке.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
дио планског рјешења утврђен Одлуком о
Регулационом плану сервисно-услужне и радне
зоне уз магистрални пут Приједор – Бањалука и
радне и стамбене зоне "Свале"( Сл. гласник
општине Приједор бр. 6/04) у дијелу који
представља обухват Измјене дијела Плана.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-022-48/08
Приједор
Датум:12.05.2008.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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 9/07),
и члана 129. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
8/05, 3/06 и 10/07), а у складу са Смјерницама за
утврђивање престанка мандата изабраних чланова
органа власти ("Сл.гласник БиХ",бр. 11/03),
Скупштина општине Приједор на XLII сједници
одржаној 12.05.2008 .године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборнику у Скупштини
општине Приједор
1. Јауз Нини, одборнику Скупштине општине
Приједор, престаје одборнички мандат са даном
30.04.2008.године, због поднешене оставке.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-111-50/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2008.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 9/07) и
члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05,
3/06 и 10/07), разматрајући Извјештај о раду
установа из области културе за 2007.годину,
Скупштина општине Приједор на XLII сједници
одржаној дана 12.05.2008.године, донијела је
следећи
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду установа из области
културе за 2007.годину и то:
- Народна библиотека "Ћирило и Методије"
- Музеј Козаре Приједор,
- Позорише "Приједор" Приједор
- Галерија 96 Приједор
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-47/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2008.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 9/07) и
члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05,
3/06 и 10/07), разматрајући Информацију о раду
културно
умјетничких
друштава
за
2007.годину,Скупштина општине Приједор на
XLII сједници одржаној дана 12.05.2008.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду културно умјетничких друштава за 2007.годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-44/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2008.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 9/07) и
члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05,
3/06 и 10/07), разматрајући Извјештај о раду ИПЦ
"Козарски
вјесник"
а.д.
Приједор
за
2007.годину,Скупштина општине Приједор на
XLII сједници одржаној дана 12.05.2008.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ИПЦ "Козарски
вјесник" а.д. Приједор за 2007.годину.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-46/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2008.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 9/07) и
члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05,
3/06 и 10/07), разматрајући Извјештај о раду
за 2007.годину : Дома здравља Приједор, Центра
за социјални рад Приједор, Градске апотеке
Приједор и ОО Црвеног крста Приједор,
Скупштина општине Приједор на XLII сједници
одржаној дана 12.05.2008.године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду за 2007.годину, и то:
- ЈЗУ Дом здравља Приједор
- Центар за социјални рад Приједор,
- ЗУ Градска апотека Приједор и
- ОО Црвени крст Приједор
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-43/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2008.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 9/07) и
члана 128. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05,
3/06 и 10/07), разматрајући Информацију о
пословању Јавних предузећа у општини Приједор
за 2007.годину, Скупштина општине Приједор на
XLII сједници одржаној дана 12.05.2008.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о пословању Јавних
предузећа у општини Приједор за 2007.годину и
то:
- АД "Комуналне услуге",
- АД "Водовод",
- АД "Топлана",
- АД "Градска тржница",
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- ЈП "Завод за изградњу града"-Приједор
- ЈП "Центар за приказивање филмова" Приједор и
- ЈП Спортска дворана "Младост" Приједор
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-45/08
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2008.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р
***
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
У складу са чланом 3.став 2. Закона о
здравственој заштити животиња и ветеринарској
дјелатности( „Службени гласник Републике
Српске , бр.11/95,10/97 и 52/01), члана 1. став 2.
Наредбе о забрани , односно ограничавању
условима за номадску испашу оваца и коза у
Републици
Српској
(„Службени
гласник
Републике Српске“ број 82/05) и чл. 72. став 3.
Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске „број 101/04,42/05 и
118/05), Начелник општине Приједор,
доноси
НАРЕДБУ
О ЗАБРАНИ , ОДНОСНО ОГРАНИЧАВАЊУ И
УСЛОВИМА ЗА НОМАДСКУ ИСПАШУ
ОВАЦА И КОЗА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР
Члан1.
У циљу спречавања појаве и ширења заразних
болести животиња и ради заштите здравља људи
од зооноза које се са оваца и коза могу пренијети
на људе, те у циљу заштите пољупривредног,
шумског и другог земљишта, усјева и засада од
штета које могу настати номадском испашом
оваца и коза, забрањује се односно ограничава и
дају услови за номадску испашу оваца и коза.
Члан 2.
Номадска испаша
Номадском испашом оваца у смислу ове наредбе
сматра се напасање оваца и коза на
пољопривредном, шумском и другом земљишту
на коме држалац оваца и коза нема право својине,
односно право коришћења које се врши противно
овој наредби, као и гоњење оваца и коза преко
земљишта и саобраћајницама, које се врши
противно прописима градских и локалних
општински управа.
Држаоцем у смислу ове наредбе сматра се
власник оваца и коза (правно и физичко лице),

чије су овце и козе, лице које гони овце и козе на
испашу, односно чува овце и козе на испаши.
Члан 3.
Услови за номадску испашу
Поред земљишта у сопственом власништву,
испаша оваца и коза на земљишту које је у
државној односно у приватној својини –пашњаку,
може се вршити само ако држалац оваца и коза
претходно закључи уговор о испаши на том
пашњаку са носиоцем права коришћења тог
пашњака.
Уговор из става 1. овог члана мора да садржи:
мјесто, површину и катастарски број парцеле
пашњака који се уговором даје на коришћење за
испашу оваца и коза , број оваца и коза које ће се
напасти на пашњаку , резултате анализа на
пријемчиве заразне болести (бруцелоза, кју
грозница, болест плавог језика, заразна шепавост
оваца), име лица којима је повјерено чување на
пашњаку и вријеме и начин допремања и
отпремања оваца и коза на испашу и са испаше.
Носилац права коришћења на пашњак који се даје
за испашу оваца и коза дужан је да уговор из
става 1.овог члана достави локалном органу
управе надлежном за послове пољопривреде ,
односно ветеринарства у року од осам дана од
дана закључења уговора .
Пашњак који се издаје за испашу оваца за вријеме
испаше мора бити ограђен.
Члан 4.
Дужност држаоца оваца и коза
Држалац оваца који закључи уговор из члана 3.
ове наредбе је дужан:
а) да допремање оваца и коза на испашу и
отпрему оваца и коза са испаше врши искључиво
камионима намјењеним за транспорт животиња ,
уз поштовање свих мјера безбједног транспорта
животиња уз прописану документацију издату од
стране надлежене ветеринарске инспекције,
б) да три дана прије допреме оваца и коза на
испашу обавијести о мјесту и времену приспјећа ,
односно мјесту истовара орган локалне управе
надлежан за послове пољопривреде , односно
ветеринарства , изузев у случајевима уобичајене
дневне испаше оваца и коза , при којој се
свакодневно врши изгон и догон од сједишта –
пребивалишта држаоца оваца и коза до пашњака,
ц) да пратилац, односно чувар оваца и коза
посједује непходну ветеринарску документацију
(увјерење о здравственом стању оваца и коза,
потврду о извршеној дезинфекцији возила и
потврду о здравственом стању
пошиљке
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животиња која се отпрема превозним средствима
у унутрашњем промету) и уговор о испаши оваца
и коза на пашњаку,
д) све овце и козе морају бити обиљежене
прописаним ушним маркицама,
е) да приликом приспјећа оваца и коза на мјесто
испаше обезбједи да ветеринарски инспектор
изврши ветеринарско –санитарни преглед.
Члан 5.
Присилно одстрањивање оваца и коза
Држалац оваца и коза без потребне документације
наведене у члану 4 .тачка ц), као и овце и козе
затечене на номадској испаши , присилно ће бити
одстрањени са испаше и отпремљени у мјесто
пребивалишта , односно сједиште дражоца оваца
и коза на трошак и ризик држаоца.
Члан 6.
Надлежност
Присилно одстрањвање и отпремање оваца и коза
затечених
на
номадској
испаши
на
пољопривредном и другом земљишту, парковима
и саобраћајницама, врши орган локалне управе
надлежан за послове пољопривредне инспекције и
комуналне полиције.
На шумском земљишту присилно одстрањивање
врши општински орган управе надлежан за
послове шумарске инспекције.
Општински орган управе, надлежан за послове
ветеринарске инспекције , учествује у вршењу
присилног одстрањивања и отпремања оваца и
коза са номадске испаше, на начин одређен овом
наредбом.
Отпремање оваца и коза са номадске испаше
врши се средствима прилагођеним за транспорт
животиња . Орган локалне управе који врши
одстрањивање и отпремање оваца и коза
обезбјеђује чуваре и пратиоце.
Органи унутрашњих послова и Државне граничне
службе на захтјев органа управе који врше
присилно одстрањивање и отпремање оваца и коза
са номадске испаше дужни су у складу са својим
овлашћењима , пружити помоћ у предузимању
наведених мјера.
Члан 7.
Орган локалне управе из члана 6 . ове наредбе о
присилном одстрањењу и отпремању оваца и коза
са номадске испаше доноси рјешење.
Жалба против рјешења не задржава његово
извршење.
Члан 8.
При извршењу рјешења из члана 7. ове наредбе
орган локалне управе који врши присилно
одстрањивање и отпремање оваца и коза
позваће
држаоца да предујми трошкове

одстрањивања и отпремања оваца и коза на
рачун локалне управе , у износу и у року који тај
орган одреди.
Ако држалац оваца у одређеном року не преузме
трошкове из става 1. овог члана , локални орган
управе који врши присилно одстрањивање и
отпремање оваца и коза извршиће пљенидбу и
одузимање потребног броја животиња за
обезбјеђење надокнаде
трошкова присилног
одстрањивања и отпремања са номадске испаше, а
држаоцу
животиња
ограничити , односно
забранити кретање овцама и козама.
О извршеној пљенидби и одузимању оваца и коза
орган који врши присилно одстрањивање и
отпремање донијеће рјешења и држаоцу издати
потврду о заплијењеним и одузетим овцама и
козама.
Члан 9.
Трошкови
При присилном одстрањивању и отпремању оваца
и коза са номадске испаше, држалац сноси
трошкове органа који води поступак чувара и
пратиоца, исхране оваца и коза , одстрањивања и
отпремања , утовара, односно истовара и превоза,
ветеринарско – санитарних мјера, карантина и
продаје заплијењених и одузетих оваца и коза.
Висину трошкова из става 1. овог члана утврђује
рјешењем орган локалне управе који је вршио
одстрањивање и отпремање оваца и коза, по
извршеном одстрањивању и отпремању животиња
са номадске испаше.
Трошкове настале присилним одстрањивањем и
отпремањем оваца и коза са номадске испаше
прије него што су наплаћени од држаоца оваца и
коза обезбјеђује локална управа чији је орган
извршио присилно одстрањивање и отпремање са
номадске испаше.
Члан 10.
Продаја заплијењених оваца и коза
Продају одузетих и заплијењених оваца и коза
врши локални орган управе који је извршио
одузимање, односно пљенидбу истих.
Члан 11.
Ова наредба ступа на снагу са даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:02-33-2/08
Датум:03.04.2008.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић.с.р.
***

На основу члана 5.тачка 3. Закона о празницима
РС („Сл.гласник РС“ број : 43/07), члана 43.
алинеја 18 Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ број:101/04,42/05,118/05)) и
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члана 35 алинеја 20 Статута општине Приједор
(„Сл.гласникк општине Приједор“ бр.5/05),
Начелник општине Приједор доноси
ОДЛУКУ
о одређивању радног времена предузетника и
предузећа у дане празника
Републике Српске
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се радно вријеме у дане
празника Републике Српске, предузетника и
предузеће који на подручју општине Приједор
оибављају трговачку, занатску, угопститељску,
услужну и друге дјелатности, а ради задовољења
неопходних потреба грађана.

Члан 5.
Уколико правна и физичка лица буду обављала
дјелатност у дане празника Републике Српске
супротно радном времену прописаном овом
Одлуком, чине прекршај за који ће се казнити у
складу са мјерама прописаним Законом о
празницима републике Српске.
Члан 6.
Надзор над примјеном ове Одлуке вршиће
општинска тржишна инспекција и комунална
полиција у складу са овлаштењима прописаним
Законом.
Члан 7.
Ступањен на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука број 02-022-145/07 од 26.12.2007 годин

Члан 2.
У дане празника Републике Српске који се
празнују два дана: Нова година 1. и 2. Јануар и
Међународни празник рада 1. и 2. мај на први дан
празника, у времену од 00-24 часа радиће
предузетници и предузеће који посједују
регистроване апотеке и бензинске пумпе, а од 0711 часова радиће пекаре и меснице.
На други дан празника , поред субјеката из става
1. овог члана, у времену од 08-12 часова, радиће
предузетници и предузећа који посједују
занатско-трговачке радње и трговине на мало
мјешовитом робом, а у времену од 00-24 часа
радиће предузетници и предузећа регистровани за
обављање трговачке дјелатности типа драгстор.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у Службеном гласнику општине
Приједор.

Члан 3.
У дане празника Републике Српске који се
празнују 1 дан : Дан републике 9. Јануар, Дан
побједе над фашизмом 9 мај, Дан успостављања
Општег оквирног споразума за мир у БиХ 21.
новембар
у времену од 00-24 часа, радиће
предузећа и предузетници који посједују
регистроване апотеке, бензинске пумпе и
трговачке радње типа драгстор.
У времену од 08.00-12.00 часова радиће
предузетници и предузећа регистровани за
обављање трговине на мало мјешовитом робом за
обављање занатско-трговачке дјелатности типа
пекаре и меснице.
Члан 4.
Угоститељски објекти на подручју општине
Приједор ће на дане 31.12 и 01.01. текуће године
имати неограничено радно вријеме, а у дане
осталих празника Републике Српске радиће у
радном времену прописаном Одлуком о
одређивању радног времана и извођења музичких
и других садржаја у угоститељским објектима ( „
Сл.гласник општине Приједор“ број: 4/05).

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗВЈЕШТАЈ О
РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОГАНИЗАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР

Број:02-022.33/08
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 30.04.2008.г
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
("Службени 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, д о н о с и

I
Даје се
сагласност на Извјештај о раду
Туристичке организације Општине Приједор за
2007.годину.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће бити објављена у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 02- 325-1/08
Датум: 21.04.2008.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.т.
***

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
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општине Приједор", број: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ, Удружењу грађана „ДОН“
Приједор за реализацију пројекта под називом „За
активне заједнице“ подржаног од стране Европске
уније, а који се проводи у мјесној заједници
Љескаре
–
Калајево
за
рјешавање
водоснабдјевања.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке
6139006 – Програм инфрастуктурних улагања у
мјесним заједницама у 2008.години, на жиро
рачун број:567 363 190 000 1755, отворен код
Волкс банке, ЈИБ: 4400679220007.
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".
Образложење
Удружење грађана „ДОН“ Приједор из Приједора
обратило се Начелнику општине са захтјевом за
суфинансирање
пројекта
и
реализацију
пројектних циљева у мјесној заједници ЉескареКалајево за рјешавање водоснабдјевања.
Обзиром да се ради о пројекту
подржаном од стране Европске уније, те како у
буџету Општине постоје средтва предвиђена за
програм инфраструктурних улагања у мјесним
заједницама у 2008.години, одлучено је као у
диспозитиву.
Број: 02-40-61/08
Датум: 21.04.2008.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и члана 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
19.374,60 КМ, Мјесној заједници Раковчани за
реконструкцију дома – радови прекривања сале у
овој мјесној заједници.

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке
6139006 Програм инфраструктурних улагања у
мјесним заједницама у 2008.години, на жиро
рачун извођача радова СЗР „ММ ИЗГРАДЊА“ вл.
Мехмедагић Мујо Оштра Лука, број: 55106900019226-32, отворен код Нове Бањалучке банке,
ЈИБ:4503870200001 .
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".
Образложење
Дана
14.03.2008.године
Мјесна
заједница
Раковчани обратила се Начелнику општине
Приједор са захтјевом за новчану помоћ потребну
за за реконструкцију дома - радови прекривања
сале у овој мјесној заједници.
Разматрајући захтјев утврђено је да постоје
расположива средства у Буџету општине
Приједор, те да се захтјеву може удовољити.
На основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Број: 02-40-159-2/08
Датум:30.04.2008.го

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***

Број: 02-40-159-1/08
Датум:30.04.2008.године

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и члана 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
12.400,40 КМ, Мјесној заједници Раковчани за
изградњу водовода у засеоку Алишковићи у овој
мјесној заједници.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке
6139006 Програм инфраструктурних улагања у
мјесним заједницама у 2008.години, на жиро
рачун извођача радова „Сервис Комерц“ д.о.о.
Приједор, број: 1610450022280064, отворен код
Raiffeisen bank, ЈИБ:4400708260005 .
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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".
Образложење
Дана
14.03.2008.године
Мјесна
заједница
Раковчани обратила се Начелнику општине
Приједор са захтјевом за новчану помоћ потребну
за изградњу водовода у засеоку Алишковићи у
овој мјесној заједници.
Разматрајући захтјев утврђено је да постоје
расположива средства у Буџету општине
Приједор, те да се захтјеву може удовољити.
На основу изложеног одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Број: 02-40-159-1/08
Датум:30.04.2008.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и члана 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и

Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
55.885,56 КМ, А.Д. „Топлана“ Приједор, на име
извођења радова на топловодном разводу у
Занатској улици у Приједору.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке
6139006
Суфинансирање
заједничких
инфраструктурних објеката, на жиро рачун, број:
562-007-00000680-52, отоворен код НЛБ Развојне
банке, ЈИБ: 4400700950002, на слиједећи начин:
- 50% средстава ће се исплатити даном доношења
ове одлуке, а
- 50% средстава ће се исплатити након
достављања доказа о проведеној процедури јавне
набавке у складу са Законом о јавним набавкама
БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 24/06, 70/06).
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".

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и
биће објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".

Образложење
Дана 05.05.2008.године, актом број: 010-1487/08
А.Д.“Топлана“ Приједор из Приједора обратила
се Начелнику општине Приједор са захтјевом за
одобрење новчаних средстава, ради изградње
топловода у Занатској улици у Приједору.
Имајући у виду обавезу примјене Закона о јавним
набавкама БиХ приликом утрошка средстава из
Буџета општине Приједор одлучено је да се
тражени износ одобри „Топлани“ А.Д. Приједор
на начин да се 50% аванса исплати по доношењу
ове одлуке, а остатак до пуног износа по
проведеној
процедури
јавне
набавке
и
достављању доказа о истој.
Како су
планом Буџета за 2008.годину
предвиђена средства на ставци 6139006 Суфинансирање заједничких инфраструктурних
објеката, одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.

Број: 02-40-1256/08
Датум: 05.05.2008.г.

Број: 02-40-1301/08
Датум: 07.05.2008.г.

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
5.850,00 KM Друштву урбаних умјетника
„Манифест“
Приједор
из
Приједора
за
финансирање омладинске манифестације поводом
међународног празника рада – 1. маја.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке
6139001 Уговорене услуге – Трошкови прослава,
на жиро рачун број: 562-007-8251673-06, отворен
код Развојне банке, ЈИБ: 4402266300005.
3. За извршење ове одлуке задужује се Одјељење
за финансије.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и члана 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине

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

Страна 94
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"
БРОЈ:5/2008
______________________________________________________________________________________________
општине Приједор", број: 5/2005), начелник
општине Приједор, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Организационог одбора за
провођење спортске манифестације
„15-те Међународне уличне трке Приједор 2008.“
I
Именује се Организациони одбор за провођење
спортске манифестације „15-те Међународне
уличне трке Приједор 2008.“ у саставу:
1. МаркоПавић, .................................предсједник,
2. Проко Драгосављевић,............................. члан,
3. Ранко Травар,........................................... члан,
4. Драго Тадић,..............................................члан,
5. Марко Голубовић,.............................
члан,
6. Драган Чорокало,..................................... члан,
7. Цвијо Марић,.....................................
члан,
8. Небојша Матијевић,..........................
члан,
9. Здравко Остојић,..............................
члан,
10. Никица Дошен,...................................... члан,
11. Миленко Вучковић,................................члан,
12. Раде Мутић,......................................
члан,
13. Томислав Прпош,.................................. члан,
14. Милан Бабић,..........................................члан,
15. Миланко Лазић,................................... члан,
16. Младен Јелача,....................................... члан,
17. Миленко Врачар,.................................. члан,
18. Милорад Ступар,.................................. члан и
19. Боро Бабић,....................................
члан.
II
Задатак
Организационог
одбора
„15-их
Међународних уличних трка Приједор 2008.“ је да
од
дана
именовања
па
до
завршетка
манифестације изради програм манифестације,
предложи трошковник манифестације, донесе
листу учесника, те изврши све организационотехничке припреме за манифестацију.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број:02-111-39/08
Датум: 11.04.02008.год.

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

РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Организационог
одбора за провођење спортске манифестације „15те Међународне уличне трке Приједор 2008.“
број: 02-111-39/08 од 11.04.2008.године
I
У
Рјешењу
број:
02-111-39/08
од
11.04.2008.године о именовању Организационог
одбора за провођење спортске манифестације „15те Међународне уличне трке Приједор 2008.“ иза
тачке 19 додаје се нова тачка 20 која гласи :
„20. Бошко Торбица“.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-111-39/08
Датум: 16.04.2008.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
РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Организационог
одбора за провођење
спортске манифестације „15-те Међународне
уличне трке Приједор 2008.“
број: 02-111-39/08 од 11.04.2008.године
I
У
Рјешењу
број:
02-111-39/08
од
11.04.2008.године и Рјешења о допуни Рјешења од
16.04.2008.године о именовању Организационог
одбора за провођење спортске манифестације „15те Међународне уличне трке Приједор 2008.“ иза
тачке 20 додаје се нова тачка 21 која гласи :
„21. Вељко Јањетовић“.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број: 02-111-39/08
Датум: 05.05.2008.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
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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
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне послове
Општинске управе Приједор извршен је упис
Заједница етажних власника стамбених зграда у:
* Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
Рјешења
бр.
08-372-28/08
од
12.03.2008.године извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу бр. 5/04, УПИС промјене лица
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Х-11/13, Приједор, ул
Светосавска бр. 11 и 13 и то како слиједи:
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Ђукић Игор, умјесто
досадашњег Грубић Славице.
___________________________________________
* Регистарском листу број 189/08 Рјешењем број:
08-372-31/08 од 31.03.2008.године.
Назив и сједниште:Заједница за управљање
дијелом зграде "Метро" - улаз 8, Приједор, ул.
Саве Ковачевића бр. 8.
Оснивачи: 10 етажних власника дијела зграде.
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зградеулазом 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.
Заступа: Бабић Миливој, предсједник управног
одбора, самостално и без ограничења.
___________________________________________

* Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
Рјешења
бр.
08-372-37/08
од
10.04.2008.године, извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда,а у
регистарском листу бр. 69/04, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ,
Приједор,
ул.
Козарска бр. 21 и то како слиједи:
Нови законски заступаник заједнице са
даном овог уписа је Гвозденовић Петар, умјесто
досадашњег Пекија Драшка.
___________________________________________
* Регистарском листу број 190/08 Рјешењем број:
08-372-38/08 од 18.04.2008.године.
Назив и сједниште:Заједница етажних власника
дијела зграде Б-3, улаз 2, Приједор, Пећани Б-3,
ул. 2.
Оснивачи: 10 етажних власника дијела зграде.
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зградеулазом 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.
Заступа: Пемац Боро, предсједник скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.
___________________________________________
* Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-44/08
од
12.05.2008.године, извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарсом листу бр. 13/04, УПИС промјене лица
овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ТАЖНИХ
ВЛАСНИКА УЛ. ЖАРКА ЗГОЊАНИНА 25-А,
Приједор и то како слиједи:
Нови законски заступаник заједнице са даном
овог уписа је Ковачевић Зоран, умјесто
досадашњег Бркић Фрање.
___________________________________________

Страна 96
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"
БРОЈ:5/2008
______________________________________________________________________________________________

САДРЖАЈ
Број
акта
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Страна
Одлука о расподјели буџетског суфицита по Годишњем обрачуну за 2007.годину
Одлука о додјели плакете општине Приједор SKONTO-PROM D.О.О Приједор
Одлука о додјели награде општине Приједор Бранку Миљушу, академском сликару
Одлука о додјели похвале општине Приједор Удружењу пчелара Омарска
Одлука о додјели похвале општине Приједор ТВЈ Приједор
Одлука о дојели захвалнице општине Приједор господину HENNINGU CHRISTENSENU
Одлука о давању сагласности Начелнику Општине
Одлука о Измјени Регулационог плана подручја дијела насеља Урије и
Чиркин Поље у Приједору- I ФАЗА ( Регулациони план „ Аеродром III
и Расадник“)
Рјешење о престану мандата одборника СНСД-а Нини Јауз
Закључак број:01-022-47/08
Закључак број:01-022-44/08
Закључак број:01-022-46/08
Закључак број:01-022-43/08
Закључак број:01-022-45/08
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
ОГЛАСНИ ДИО
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-0"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба
Скупштине општине и начелника општине.
На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
8/05,3/06 и 10/07), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ,
дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор, телефон број:052/234-481.
Web adresa: www.opstinaprijedor.org

