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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор",број 5/05
и 9/07) и члана 123. Пословника Скупштине
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор",број 8/05, 3/06 и 10/07), након
разматрања Извјештаја о извршењу Буџета
општине Приједор за период јануар - децембар
2008.године, Скупштина општине Приједор на VII
сједници одржаној дана 12.05.2009.године,
донијела
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета
општине Приједор за период јануар - децембар
2008.године
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета
општине Приједор за период јануар-децембар
2008.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-35/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 53. Закона о уређењу простора Пречишћени текст
(„Службени гласник
Републике Српске“ бр.84/02,14/03,112/06 и 53/07)
и члана 18. Статута општине Приједор

(„Службени гласник општине Приједор“ бр.5/05 и
9/07), Скупштина општине Приједор на VII
сједници одржаној дана 12.05.2009. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради измјене и допуне Ревизије
Регулационог плана насеља "Пећани" – Дио
Секције 1 и дијела насеља Доња Пухарска
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови,
начин и поступак израде и доношења Измјене и
допуне Ревизије Регулационог плана насеља
"Пећани" - Дио Секције 1 и дијела насеља Доња
Пухарска ( у даљем тексту: Измјена и допуна
Ревизије Плана).
Члан 2.
Израда Измјене и допуне Ревизије Плана
односи се на мањи дио обухвата основног плана
на простору Секције 1 и дијела насеља Доња
Пухарска у површини од око 6,7 ха.
Простор који ће се обухватити Измјеном
и допуном Ревизије Плана приказан је на
графичком приказу границе обухвата који је
саставни дио ове Одлуке.
Граница подручја из претходног става је
оријентациона и могуће је мијењати у току израде
Измјене и допуне Ревизије Плана .
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Члан 3.
Циљеви доношења Измјене и допуне
Ревизије Плана су:
а) Преиспитивање и измјена програмских
смјерница, планских одредница и просторних
рјешења у циљу рјешавања интерног саобраћаја у
насељу као и изналажење одговарајућег рјешења
за брже и ефикасније укључење овог насеља и
централне градске зоне на саобраћајнице вишег
реда.
б) Усклађивање планских рјешења са
потребама развоја и уређења овог насеља и
потребама развоја централне зоне и урбаног
подручја Приједора.
в) Анализа постојећег стања и детаљно
утврђивање услова и начина кориштења простора.
Члан 4.
Изради Измјене и допуне Ревизије Плана
претходи израда Преднацрта Измјене и допуне
Ревизије Плана у сврху провјере потреба, жеља и
просторних могућности третираног подручја.
Преднацрт Измјене и допуне Ревизије
Плана разматра Савјет измјене и допуне Плана и
упућује у форми нацтра у даљу процедуру.
Члан 5.
Временски период за који се доноси
Измјена и допуне Ревизија Плана је 20092014.година.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке о
приступању изради Измјене и допуне Ревизије
Плана на подручју из члана 2. ове Одлуке не може
се градити, прометовати нити додјељивати
земљиште у сврху изградње до доношења Одлуке
о усвајању Измјене и допуне Ревизије Плана.
Став 1. овог члана не односи се на
изградњу објеката за које је издато одобрење за
грађење прије ступања на снагу ове Одлуке, ако
није истекла важност рјешења о одобрењу за
грађење.
Члан 7.
Носилац припреме за израду Измјене и
допуне Ревизије Плана је Одјељење за просторно
уређење.
Носилац израде Измјене и допуне
Ревизије Плана је надлежна стручна организација
регистрована за израду просторно – планске
документације ( у даљем тексту: Стручна
организација ).
Савјет за израду Измјене и допуне
Ревизије Плана именоваће Скупштина општине
посебним рјешењем по усвајању ове Одлуке.

Број: 6/09
Члан 8.
Измјена и допуна Ревизије Плана ће се
израдити на топографско – катастарским
подлогама у размјери 1: 1000.
Члан 9.
Средства за израду Измјене и допуне
Ревизије Плана осигураће се из буџета општине
Приједор.
Уговор о изради Измјене и допуне
Ревизије Плана закључиће Стручна организација
и општина Приједор.
Члан 10.
Рок за израду Измјене и допуне Нацрта
Ревизије Плана је 45 ( четрдесет и пет ) дана од
дана потписивања уговора о изради
и
испуњавања
других
услова
дефинисаних
уговором .
Члан 11.
Носилац припреме Измјене и допуне
Ревизије Плана дужан је да у току израде Измјене
и допуне Ревизије 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:
- ЈП „Пуреви Републике Српске“
Бањалука
- Жељезнице Републике Српске А.Д.
- Завод за изградњу града - Приједор,
- ОДКП « Водовод « Приједор,
- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
- « Српске поште « Приједор и Телеком
Приједор,
- А.Д. « Централна топлана « Приједор.
Органи, организације и предузећа из става 1. овог
члана
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења,
примједбе и податке везане за рад на изради
Измјене и допуне Ревизије Плана.
Члан 12.
Стручна организација је дужна прибавити
сагласност на нацрт Измјене и допуне Ревизије
Плана од стране органа и организација из члана
11. ове Одлуке прије утврђивања приједлога
Измјене и допуне Ревизије Плана.
Члан 13.
Одјељење за просторно уређење, као
носилац припреме, утврђује нацрт Измјене и
допуне Ревизије Плана и ставља га на јавни увид у
трајању од 30 ( тридесет ) дана ради изјашњавања
и подношења писмених примједби на нацрт
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Измјене и допуне Ревизије Плана у остављеном
року.
Члан 14.
Истовремено са излагањем нацрта
Измјене и допуне Ревизије Плана на јавни увид
спроводи се стручна расправа.
О мјесту, трајању и начину јавног излагања
нацрта Измјене и допуне Ревизије Плана, јавност
ће се обавијестити најмање 8 ( осам ) дана раније
путем средстава информисања ( « Козарски
вјесник «, Радио станица Приједор, ИТЦ
"Приједор" ), те на огласној табли у просторијама
Одјељења.
Члан 15.
Носилац израде Измјене и допуне
Ревизије Плана и Савјет за израду Измјене и
допуне Ревизије Плана, разматрају приспјеле
писмене примједбе на нацрт Измјене и допуна
Ревизије Плана достављају носиоцу припреме
Измјене и допуне Ревизије Плана образложено
мишљење о примједбама које нису могле бити
прихваћене.
Члан 16.
Носилац припреме Измјене и допуне
Ревизије Плана након јавног увида и заузетих
ставова по приспјелим примједбама на нацрт
Измјене и допуне Ревизије Плана, утврђује
приједлог Измјене и допуне Ревизије Плана и
доставља га Скупштини општине на разматрање и
доношење.
Рок израде приједлога Измјене и допуне
Ревизије Плана је 20 ( двадесет ) дана од дана
достављања од стране носиоца израде Измјене и
допуне Ревизије Плана.
Члан 17.
Стручна организација ће доставити
Носоцу припреме елаборат Измјена и допуне
Ревизије Плана у папирној форми и електронску
верзију Измјене и допуне Ревизије Плана у броју
примјерака према уговору.
Стручна организација
је дужна да
изврши допуну елабората Измјене и допуне
Ревизије
Плана у складу са прихваћеним
писменим приједлозима и мишљењима у року од
30 ( тридесет ) дана од њиховог достављања.
Члан 18.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења Измјене и допуне
Ревизије Плана, обавиће Одјељење за просторно
уређење.

Број: 6/09
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједору".
Број:01-022-36/09
Приједор
Датум:12.05.2009.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора –
Пречишћен
текст
(Сл.гласник
РС,бр.
84/02,14/03,112/06,53/07) и члана 18. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" број 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор на VII сједници одржаној дана
12.05.2009. године, донијела је
О Д Л У К У
o Плану парцелације и урбанистичко-техничким
услова за регулацију корита ријеке Милошевице
Члан 1.
Усваја се План парцелације и урбанистичкотехнички услови за регулацију корита ријеке
Милошевице (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Границе простора који је обухваћен Планом
одређене су прецизније у графичком дијелу
Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
А.

ТЕКСТУАЛНИ ДИО
1. УВОД
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3. НАМЈЕНА ПОВРШИНА И
ПЛАНИРАНО РЈЕШЕЊЕ
4. ПОТРЕБНИ УСЛОВИ
4.1. Инжињерско-геолошки
услови
4.2. Изградња других објеката
4.3. Хидротехнички услови
4.4. Саобраћајни услови
4.5. Потребна инфраструктура
4.6. Заштита животне средине
5. РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ
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6. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Б.

ГРАФИЧКИ
ДИО
1. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ НА ОБУХВАЋЕНОМ
ПОДРУЧЈУ
Р 1:2500
2. ИЗВОД ИЗ ПОСТОЈЕЋЕ ПЛАНСКЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Р 1:1000
3. ПЛАН НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА Р 1:2500
4. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ТРАСЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ КОРИТА СА
ПЛАНСКИМ РЈЕШЕЊЕМ
Р 1:1000
5. ПЛАН САОБРАЋАЈА И СИНТЕЗНИ
ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р 1:2500
6. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ И
РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА
Р 1:1000
7. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р 1:1000

Члан 4.
Елаборат Плана, израђен у стручној
организацији „Индустропројект“АД из Приједора
у мјесецу априлу 2009.године, прилог је и
саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
Планом је утврђен општи интерес за
изградњу стамбених објеката и за уређивање
земљишта за ту изградњу (чл.15.став 2. и 48.
Закона о експропријацији; „Сл. гласник РС“ бр.
112/06, 37/07). План је основа за утврђивање
општег
интереса
за
експропријацију
непокретности за остале намјене (члана 15. став 1.
Закона о експропријацији).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и
површине
постојећих
парцела
градског
грађевинског земљишта и осталог грађевинског
земљишта, у смислу чланова 26. и 27. Закона о
уређењу простора („Сл.гласник РС“, бр. 84/02,
14/03, 112/06, 53/07) и члана 23.став 1. тачка 2.
Закона о премјеру и катастру непокретности
(„Сл.гласник РС“ бр. 34/06).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид код
општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган
из члана 7. ове Одлуке.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да
важе раније донесени просторно – плански
документи, проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.

Број: 6/09
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-022-37/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
ПРИЈЕДОР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора –
Пречишћен
текст
(Сл.гласник
РС,бр.
84/02,14/03,112/06,53/07) и члана 18. Статута
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" број 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор на VII сједници одржаној дана
12.05.2009. године, донијела је
О Д Л У К У
o Плану парцелације и урбанистичко-техничким
услова за изградњу регионалног водовода Доњи
Перван – Петров Гај, дионица на територији
општине Приједор
Члан 1.
Усваја
се
План
парцелације
и
урбанистичко-технички услови за изградњу
регионалног водовода Доњи Перван – Петров Гај,
са изворишта Црно врело, дионица на територији
општине Приједор (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Границе простора који је обухваћен
Планом одређене су прецизније у графичком
дијелу Плана.
Члан 3.
Елаборат
Плана
састоји
се
од
текстуалног и графичког дијела.
А.

ТЕКСТУАЛНИ ДИО
1. УВОД
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3. ПЛАНИРАНО РЈЕШЕЊЕ
4. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ
4.1.Инжињерско-геолошк услови
4.2. Хидротехнички услови
4.3. Саобраћајни услови
4.4.Електроенергетика и
телекомуникације
4.5. План парцелације
5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
6. ГРАЂЕВИНСКЕ И РЕГУЛАЦИОНЊЕ
ЛИНИЈЕ
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7. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Б.

ГРАФИЧКИ

ДИО

1. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ПРИМАРНОГ
ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА Р 1:25000
2. СИНТЕЗНИ ПЛАН ИНФРАСТРУКТУ
РЕ (прилози од 2.1 до 2.8.б)
Р 1:2500
3. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ (цјевоводи –
прилози од 3.1 до 3.8б)
Р 1:2500
4. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ (пумпне
станице–прилози од 4.1 до 4.5 Р 1:2500
5. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ (резвоари–
прилози 5.1 до 5.5)
Р 1:2500
Члан 4.
Елаборат Плана, израђен у Урбанистичком заводу
Републике Српске, а.д., Бањалука у мјесецу марту
2009.године, прилог је и саставни дио ове одлуке.
Члан 5.
Планом је утврђен општи интерес за изградњу
стамбених објеката и за уређивање земљишта за
ту изградњу (чл.15.став 2. и 48. Закона о
експропријацији; Сл. гласник РС бр. 112/06,
37/07). План је основа за утврђивање општег
интереса за експропријацију непокретности за
остале намјене (члана 15. став 1. Закона о
експропријацији).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора (Сл.гласник РС, бр. 84/02, 14/03, 112/06,
53/07) и члана 23.став 1. тачка 2. Закона о
премјеру и катастру непокретности (Сл.гласник
РС бр. 34/06).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид код
општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган
из члана 7. ове Одлуке.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да
важе раније донесени просторно – плански
документи, проведбеног карактера, у дијелу у
којем нису у сагласности са Планом.

Број: 6/09
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједору".
Број:01-022-38/09
Приједор
Датум:12.05.2009.

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

***
60
На основу одредаба члана 25. Закона о
експропријацији («Службени гласник Републике
Српске», број: 112/06), члана 18. Статута општине
Приједор
(«Службени
гласник
општине
Приједор», број:5/05 и 9/07) и члана 123.
Пословника Скупштине општине Приједор
(«Службени
гласник
општине
Приједор»,
број:8/05 и 3/06 и 10/07), Скупштина општине
Приједор на VII сједници, одржаној 12.05.2009.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о куповини земљишта
1. О д о б р а в а с е куповина сувласничког
дијела некретнина, које су према подацима
катастарског операта земљишта означене са
к.ч.бр.2078,
уписане у пл.бр.199/02 к.о.
Хамбарине као посјед Диздаревић Тахира
Велхудинке рођ. Фикић са дијелом 1/6 - у
површини од 1000 м2.
Према подацима земљишно књижне канцеларије
Основног суда у Приједору предметно земљиште
је означено са к.ч.бр.697, уписано у зк.ул.бр.549
к.о. Хамбарине као државна имовина.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних права
и обавезе уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 25. Закона о експропријацији
(«Службени гласник Републике Српске», бр:
112/06), закључи купопродајни уговор са
Диздаревић Тахира Велхудинком, о куповини
земљишта описаног у тачки 1. ове одлуке по
цијени од 15.000,00 КМ ( 15 КМ по 1 м2) која
цијена је наведена у процјени вриједности
земљишта
сталног
судског
вјештака
пољопривредне струке.
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3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,
Број:01-022-46/09.
Приједор
Датум, 12.05.2009.г

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

61
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005 и
9/07) те члана 10. и 129. Пословника скупштине
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 8/05,3/06 и 10/07), Скупштина
општине Приједор на VII сједници одржаној дана
12.05.2009. године, донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборника
I
Верификује се мандат ПРЕДОЈЕВИЋ ГОРАНУ из
Приједора,
одборнику
ДЕМОКРАТСКОГ
НАРОДНОГ САВЕЗА.
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор"
Број: 01-111-77/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић
***
62
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 ЗУ
„Дом здравља Приједор за 2008. годину,
Скупштина општине Приједор на VII сједници
одржаној дана 12.05.2009.године, донијела је
слиједећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду
Здравствене
установе „Дом здравља Приједор „ за
2008.годину, осим тачке 5. у дијелу који се
односи на Приједлоге и закључке.

Број: 6/09
2. Обавезује се Административна служба општине
Приједор, надлежно одјељење да припреми
тематску сједницу скупштине општине на којој ће
се расправљати о стању и проблемима у здравству
.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-022-42/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
63
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
ЗУ"Градска Апотека" Приједор за 2008.годину,
Скупштина општине Приједор на VII сједници
одржаној дана 12.05.2009.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду
Здравствене
установе "Градска Апотека" Приједор за
2008.годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-39/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
64
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
Центра за социјални рад Приједор за 2008.годину,
Скупштина општине Приједор на VII сједници
одржаној дана 12.05.2009.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Центар за
социјални рад Приједор за 2008.годину
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-40/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
65
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
ЈП Центар за приказивање филмова Приједор за
2008.годину, Скупштина општине Приједор на
VII сједници одржаној дана 12.05.2009.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Јавног предузећа
Центар за приказивање филмова Приједор за
2008.годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".

Број: 6/09
67
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 2008.годину, Скупштина општине Приједор на
VII сједници одржаној дана 12.05.2009.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о пословању Јавних
предузећа у општини Приједор за 2008.годину и
то:
- АД "Комуналне услуге",
- АД "Водовод",
- АД "Топлана",
- АД "Градска тржница",
- ЈП "Завод за изградњу града"-Приједор
- ЈП Спортска дворана "Младост"
Приједор
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".

Број:01-022-43/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
66
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
ОО Црвени крст
Приједор за 2008.годину,
Скупштина општине Приједор на VII сједници
одржаној дана 12.05.2009.године, донијела је

Број:01-022-44/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
68
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
Агенције за економски развој општине Приједор
"ПРЕДА-ПД за 2008.годину, Скупштина општине
Приједор на VII сједници одржаној дана
12.05.2009.године, донијела је

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Извјештај о раду
Општинске
организације Црвеног крста Приједор за
2008.годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".

1. Усваја се Извјештај о раду Агенције за
економски развој општине Приједор "ПРЕДАПД" за 2008.годину

Број:01-022-41/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-45/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:12.05.2009.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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69
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник Републике Српске «, број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 39. Закона о шумама
(„Службени гласник Републике Српске“ број:
66/03 и члана 46. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор», број:
5/2005 и 9/07), Начелник општине Приједор, д о н
оси
ОДЛУКУ
о отварању рачуна посебних намјена за уплату
средстава за газдовање приватним шумама
I
Отвара се рачун посебних намјена за уплату
средстава за газдовање приватним шумама
општине Приједор .
II
Обвезници
уплате средстава су власници
приватних шума. Уплата се врши на основу члана
39. Закона о шумама („Службени гласник
Републике Српске“ број: 66/03), и то 10 % на
вриједност нето посјечене дрвне масе у текућој
години, обрачунате по тржишним цијенама
франко камионски пут.
III
План прикупљања и употребе средстава из тачке I
и II вршиће се у складу са Уговором о вршењу
стручних послова у газдовању приватним шумама
број: 01-33-1/96 од 28.12.1995. године. (у даљем
тексту Уговор).
IV
Обрачуната а неуплаћена средства по основу из
тачке II за 2007. и 2008. годину ЈП шумарства,
Шуме Републике Српске, Шумско газдинство
„Приједор“ Приједор ће уплатити на рачун
отворен по овој Одлуци.
Обрачуната а неуплаћена средства по основу из
тачке II за 2009. годину до доношења ове Одлуке
ЈП шумарства, Шуме Републике Српске, Шумско
газдинство „Приједор“ Приједор ће уплатити на
рачун отворен по овој Одлуци.
V
Одјељење за финансије и Одјељење за привреду и
друштвене дјелатности утврдит ће процедуру
уплате и план употребе средстава из тачке II у
складу са важећим законским прописима.

Број: 6/09
VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће се објавити у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 02- 40-654/09
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум:14.04.2009.године
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 10.000,00 КМ, Савезу Удружења бораца
НОР-а, Општински одбор Приједор,
ради
изградње уништеног споменика на Патрији.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на терет
ставке 821600 Реконструкција домова и осталих
објеката у власништву општине, на жиро рачун
број: 562007-00002555-53, отворен код Развојне
банке.
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 07.05.2009.године Савез Удружења бораца
НОР-а Општински одбор Приједор обратио се
Начелнику општине са захтјевом за додјелу
финансијских средстава потребних за изградњу
уништеног споменика из НОР-а на Патрији.
Разматрајући захтјев утврђена је оправданост
истог, те из тог разлога одлучено је као у
диспозитиву ове Одлуке.
Број: 02-40-763/09
Начелник Општине
Датум: 08.05.2009.годин
Марко Павић,с.р.
***
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На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу пензионера
Приједор
I
Одобравају се новчана средства у износу од
29.872,00 КМ Удружењу пензионера општине
Приједор на име једникратних новчаних помоћи
пензионерима, a према Плану утрошка средстава
из буџета општине Приједор за помоћ
пензионерима у 2009.години.
II
Планом буџета за 2009.годину планирана су
средства у износу од 210.000,00 КМ, учешће у
финансирању Удружења пензионера општине
Приједор. Укупно одобрена средства по овој
одлуци износе 29.872,00 КМ, а у складу са
Планом утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима у
2009.години и биће уплаћена на жиро рачун
Удружења пензионера општине Приједор, број:
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria
Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
финансија општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 02- 40-599/09
Начелник Општине
Датум: 06.04.2009.годин
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу пензионера
Приједор
I
Одобравају се новчана средства у износу од
20.128,00 КМ Удружењу пензионера општине

Број: 6/09
Приједор на име трошкова рада Општинског
удружења и мјесних удружења пензионера, a
према Плану утрошка средстава из буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима у
2009.години.
II
Планом буџета за 2009.годину планирана су
средства у износу од 210.000,00 КМ, учешће у
финансирању Удружења пензионера општине
Приједор. Укупно одобрена средства по овој
одлуци износе 20.128,00 КМ, а у складу са
Планом утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима у
2009.години и биће уплаћена на жиро рачун
Удружења пензионера општине Приједор, број:
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria
Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
финансија општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 02- 40-600/09
Начелник Општине
Датум: 06.04.2009.године
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ Тенис клубу „Др. Младен
Стојановић“ Приједор из Приједора ради
организовања XXXVI Меморијалног турнира „Др.
Младен Стојановић“ и VI ITF Futures турнира,
који ће се одржати од 22..до 30.05.2009.године у
Приједору .
2. Средства из тачке 1. овог Закључка исплатити
из Буџета општине Приједор, позиција 6143002Ревијалне
општинске
и
републичке
манифестације, на жиро рачун број:562-00700002551-65, ЈИБ: 4400704190002.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу истог стараће се Одјељење за
финансије и иста ће бити објављена у
„Службеном гласнику општине Приједор“.

Страна 175

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"

Образложење
Тенис клуб „Др. Младен Стојановић“ Приједор из
Приједора обратио се Начелнику општине са
захтјевом за издвајање новчаних средстава за
одржавање XXXVI Меморијалног турнира „Др.
Младен Стојановић“ и VI ITF Futures турнира.
Разматрајући захтјев утврђено је да постоји
оправданост сходно одредбама члана 20. Закона о
локалној самоуправи.Такође, планом Буџета за
2009.годину предвиђена је ставка 6143002Ревијалне
општинске
и
републичке
манифестације, те на основу изложеног одлучено
је као у диспозитиву ове одлуке.
Број: 02-40-629/09
Начелник Општине
Датум: 13.04.2009.године Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
20.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
за суфинансирање трошкова рада ове медијске
куће.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке Текућа
буџетска резерва на жиро рачун број: 562-00700062639-92, отворен код Развојне банке.
3. Задужује се Одјељење за финансије да изврши
економску и функционалну класификацију
трошкова из претходног става.
4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу исте стараће се Одјељење за финансије
и иста ће бити објављена у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 02-40-644/09
Начелник Општине
Датум: 18.03.2009.годин Марко Павић,с,.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и

Број: 6/09

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
16.000,00 КМ Рукометном клубу „Приједор“ из
Приједора, на име трошкова за завршетак
такмичења ове спортске сезоне и пласмана у
Премијер лигу Босне и Херцеговине.
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, позиција 6143001Дотација за спортске клубове по програму, на
жиро рачун број:5655022800000259, отворен код
Бобар банке, ЈИБ:440068690007.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу исте стараће се Одјељење за финансије
и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Образложење
Рукометни клуб „Приједор“ из Приједора обратио
се Начелнику општине Приједор са молбом за
исплату новчаних средстава потребних за
завршетак такмичења ове спортске сезоне и
пласмана
у
Премијер
лигу
Босне
и
Херцеговине.Разматрајући захтјев утврђено је да
постоји оправданост сходно одредбама члана 20.
Закона о локалној самоуправи.Такође, планом
Буџета за 2009.годину предвиђена је ставка
6143001- Дотација за спортске клубове по
програму, те на основу изложеног одлучено је као
у диспозитиву ове одлуке.
Број: 02-40-643/09
Начелник Општине
Датум: 14.04.2009.године Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
15.000,00 КМ ФК „Рудар – Приједор“ из
Приједора ради наставка такмичења у првој лиги
Републике Српске, сезона 2008/2009.
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2. Средства из тачке 1. овог Закључка исплатити
из Буџета општине Приједор, позиција 6143001Дотација за спортске клубове по програму, на
жиро рачун број:562-007-00000145-08, ЈИБ:
4401534030001.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења,
а о извршењу истог стараће се Одјељење за
финансије.
Образложење
ФК „Рудар- Приједор“ из Приједора обратио се
Начелнику општине са захтјевом за издвајање
новчаних средстава за наставак такмичења у првој
лиги Републике Српске, сезона 2008/2009.
Разматрајући захтјев утврђено је да постоји
оправданост сходно одредбама члана 20. Закона о
локалној самоуправи.Такође, планом Буџета за
2009.годину предвиђена је ставка 6143001Дотација за спортске клубове по програму, те на
основу изложеног одлучено је као у диспозитиву
ове одлуке.
Број: 02-40-753 /09
Начелник Општине
Датум: 07.05.2009.године
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ Кошаркашком клубу „Приједор“ из
Приједора, на име трошкова за завршетак
такмичења ове спортске сезоне и пласмана у
Премијер лигу Босне и Херцеговине.
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, позиција 6143001Дотација за спортске клубове по програму, на
жиро рачун број:5655022800000162, отворен код
Бобар банке, ЈИБ: 4400717920000.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу исте стараће се Одјељење за финансије
и биће објављена у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Образложење
Кошаркашки клуб „Приједор“ из Приједора
обратио се Начелнику општине Приједор са
молбом за исплату новчаних средстава потребних
за завршетак такмичења ове спортске сезоне и
пласмана у Премијер лигу Босне и Херцеговине.

Број: 6/09
Разматрајући захтјев утврђено је да постоји
оправданост сходно одредбама члана 20. Закона о
локалној самоуправи.
Такође, планом Буџета за 2009.годину предвиђена
је ставка 6143001- Дотација за спортске клубове
по програму, те на основу изложеног одлучено је
као у диспозитиву ове одлуке.
Број: 02-40-695/09

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.

***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ, Атлетском клубу „Приједор“ за
организацију
спортске
манифестације
Међународне уличне трке „Приједор 2009“ која се
одржава дана 14.05.2009.године.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6143002 Ревијалне
општинске
и
републичке
манифестације, на жиро рачун број: 562-00700002561-35, ЈИБ: 44006950540005.
III
Обавезује се Атлетски клуб „Приједор“ из
Приједора да након завршетка ове спортске
манифестације Начелнику општине Приједор
достави писмени Извјештај о утрошеним
средствима.
IV
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
Спортска манифестација Међународне уличне
трке „Приједор 2009“ одржава се у Приједору
традиционално, а ове године по XVI-ти пут и
имају међународни карактер, уз учешће великог
броја такмичара из више европских земаља, те
ученика основних и средњих школа и дјеце из
приједорског вртића.
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Међународне уличне трке ове године одржавају
се 14.05.2009.године, под мотом: „Приједор
2009“.
На основу напријед изложеног а у складу са
Одлукомо Буџету за 2009.годину додјељују се
назначена средства Атлетском клубу „Приједор“
како је назначено у диспозитиву ове Одлуке, а
везано за позицију 6143002 (Ревијалне општинске
и републичке манифестације).
Број: 02- 40-713 /09
Начелник Општине
Датум: 12.05.2009.године
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ број 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 46. Статута Општине Приједор
(„Службени гласник Општине Приједор“, бр. 5/05
и 9/07), Начелник Општине Приједор, доноси :
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА„ ПОСТАВЉАЊЕ
ТУРИСТИЧКЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР“
1. Даје се сагласност за реализацију пројекта
„Постављање туристичке сигнализације на
подручју општине Приједор“.
2.
За реализацију ове Одлуке, задужује се
Туристичка организација општине Приједор.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у Службеном гласнику Општине Приједор.
Број:02-320-185/05
НачелникОпштине
Датум:12.05.2009.године
Марко Павић,с.р.
***

Број: 6/09
На основу члана 5. став 2. Закона о закупу
пословних зграда и просторија ("Сл. лист СР
БиХ" бр. 33/77, 12/87, 30/90 и 7/92), члана 72.став
3. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
Републике Српске" бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 46. Статута општине Приједор ("Сл.
гласник општине Приједор" бр. 5/05 и 9/07),
Начелник општине Приједор д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. Одређује се висина закупнине за пословне
просторије којима располаже Општина Приједор,
која се изражава у КМ/м2, и то како слиједи:
Ред.
бр,

ОБЛАСТ
ДЈЕЛАТНОСТИ

1.
2.
3.

Угоститељство
Трговина
Услужнe
дјелат.
Произ. дјелат.
Канцеларије
Складишта

4.
5.
6.

ЗОНЕ ОПШТИНЕ
I

II

III

IV

V

VI

20
17
14

17
14
11

14
11
8

9
6
5

6
5
2

5
4
2

11
15
5

8
12
5

5
9
5

2
6
4

2
3
3

2
3
2

2. Ступањем на снагу овог закључка престаје да
важи закључак Начелника општине Приједор бр.
02-374-50/03 од 06. 10. 2003. године.
3. Овај закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Сл. гласнику Општине Приједор".
Број: 02-374-61/09
Начелник Општине
Датум, 06.05.2009. године
Марко Павић,с.р.
***
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"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"

Број: 6/09

САДРЖАЈ
Бр.Акта
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Страна
Одлука о усвајању извјештаја о извршењу буџета општине
Приједор за период јануар-децембар 2008.године
Одлука о приступању изради измјене и допуне Ревизије Регулационог
плана насеља "Пећани"-дио секције 1 и дијела насеља Д.Пухарска
О длуку o Плану парцелације и урбанистичко-техничким услова за
регулацију корита ријеке Милошевице
Одлуку o Плану парцелације и урбанистичко-техничким услова за
изградњу регионалног водовода Доњи Перван – Петров Гај, дионица
на територији општине Приједор
Одлука о куповини земљишта
Рјешење о верификацији мандата одборнику Предојевић Горану
Закључак ЗУ Дом здравља бр. 01-022-42/09
Закључак ЗУ "Градска апотека" бр. 01-022-39/09
Закључак Центра за соц. рад бр. 01-022-40/09
Закључак ЈП Центар за приказивање филмова бр.01-022-43/09
Закључак Црвеног крса Приејдор бр. 01-022-41/09
Закључак о пословању ЈП у општини Приједор за 2008.год.
Закључак Агенције "ПРЕДА_ПД" Приједор бр. 01-022-45/09
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
- одлукуо отварању рачуна посебних намјена за уплату средстава за газдовање
приватним шумама
- Одлуку о одобравајњу новчанаих средстава Савезу Удружења бораца НОР-а,
Општински одбор Приједор
- одлуку o одобравању средстава Удружењу пензионера
- Одлуку o одобравању средстава Удружењу пензионера
- Одлукуо добрењу новчаних средстава ТК „Др. М. Стојановић“ Приједор
- Одлуку о одобравању средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
- Одлуку о одобравању средстава РК „Приједор“ из Приједора
- Одлуку о одобравању новчаних средства ФК „Рудар – Приједор“
- Одлуку о Одобравању новчаних средства К К „Приједор“ из
- Одлукуо Одобравајњу новчаних средства Атлетском клубу „Приједор“
- Одлуку о давању сагласности за реализацију пројекта„ постављање туристичке
сигнализације на подручју општине приједор“
- Закључак о одређивању висина закупнине за пословне просторије

166
166
168
169
170
171
171
171
171
172
172
172
172
173

-О"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:052/245-125.
Web adresa: www.opstinaprijedor.org.

