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На основу члана 98. Закона о уређењу
простора Пречишћени текст („Сл.гласник
Републике Српске“, бр. 84/02), члана 2.
Закона о одржавању стамбених зграда
(„Сл.гласник Републике Српске“, бр. 16/02
и 65/03), члана 13. Закона о локалној
самоуправи
(„Сл.гласник
Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
18. Статута општине Приједор („Сл.гласник
општине Приједор“, бр. 5/05 и 9/07), на IX
сједници Скупштине општине Приједор,
одржаној дана 16.07.2009. године донесена
је
ОДЛУКА
о уређењу централног подручја Приједора
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се уређење,
грађење, кориштење и одржавање објеката,
јавних
и
других
површина
и
инфраструктуре у централном подручју
града са пјешачком зоном и саобраћајним
центром.
Члан 2.
Подручје обухваћено овом Одлуком односи
се на:
- Централно подручје града обухвата
простор ограничен улицом: Војводе
Путника до жељезничке пруге Суња-Добој,
затим жељезничком пругом Суња-Добој,
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затим зграде жељезничке станице па
улицом Краља Александра до зграде
творнице кекса, улицом Бошка Бухе до
укрштања са Рудничком улицом, затим
сјеверном и сјеверозападном границом
круга
"Боснамонтаже"
и
"Аутосервиса",улицом Алеја козарског
одреда до круга творнице Борац, сјеверном
границом круга творнице "Борац" излази на
улицу Српских великана и прелази на обалу
ријеке Сане, обалом ријеке Сане до ушћа
Берека а потом коритом Берека до
продужетка улице Војводе Путника на
њега.
- Пјешачка зона са контакт подручјем
обухвата простор који је у непосредном
контакту са улицом Краља Петра I
Ослободиоца и обухвата простор чије
границе
представљају
улица
Јована
Рашковића, дио улице Николе Пашића,
Светосавска улица, дио улице Српских
великана,
улица
Краља
Петра
I
Ослободиоца од "Радетића куле" до Моста
на Сани, ријеком Саном до Берака и даље
обалом Берека до моста на Береку и даље
улицим
Мухарема
Суљановића,
па
западном границом УП 7, поред зграде
Дома здравља па улицом Мајора Милана
Тепића до Ослободилаца Приједора,
дијелом Бранислава Нушића до РК
"Партије", затим уз РК "Патрија" те улицом
Краља Петра I Ослободиоца до раскрснице
код старе "Југобанке".
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- Саобраћајни центар представља простор
уз постојеће објекте жељезничке и
аутобуске станице и припадајуће јавне и
друге површине које су у функцији ових
објеката.
Централно подручје града представља
простор обуваћен границама обухвата
проведбено-планске документације
Измјена и допунама Регулационог плана
централне зоне Приједора са споменичким
комплексом – I Фаза и Допуна
Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом – II
Фаза (Секције 1 и 2).
Границе подручја представају осовине
наведених улица с тим да се одредбе ове
Одлуке
примјењују
на
објекте
и
припадајуће парцеле са обе стране улице.
Саставни дио ове Одлуке је и графички
приказ описаних подручја.
Члан 3.
Изрази и појмови употребљени у овој
Одлуци имају слиједећа значења:
- "уређење" привођење објекта и
површина коначној намјени у складу са
важећом
планском
и
техничком
документацијом укључујући и пројекте
вањског уређења уколико не представљају
грађење у смислу Закона;
- "грађење" - активности које обухватају
припремне и грађевинске радове на
изградњи нових грађевина, саобраћајница и
инфраструктурних
водова,
доградња,
надзиђивање, конструктивна санација и
реконструкција
постојећих
објеката,
промјена отвора на фасади, затварање
тераса, лођа и балкона, грађење истака и
друге интервенције уколико представљају
грађење у смислу Закона о уређењу
простора;
- "кориштење" - употреба објеката, јавних
и других површина и инфраструктуре у
складу
са
важећом
планском
документацијом, одобрењем за употребу и
одредбама ове Одлуке
- "интервенције на фасади" – постављање
тенди и висећих реклама, елемената јавне,
расвјете, брисолеја и другог вида заштите
од сунца, монтажа и демонтажа клима и
антенских уређаја, промјена обраде фасаде,
промјена отвора на фасади, грађење истака
и друге интервенције којима се мијења

оригиналан изглед објекта и фасаде, а не
представљају грађење у смислу Закона о
уређењу простора
"одржавање"
–
активности
на
инвестиционом одржавању у смислу
очувања квалитета, функционалности и
безбједности постојећих објеката као
цјелине и његових заједничких дијелова,
модернизацији и побољшавању услова и
стандарда живота њихових корисника,
хитне интервеније у смислу Закона о
одржавању стамбених зграда, обнова и
бојење фасада, замјена столарије или
браварије на фасади, замјена и поправке
кровишта и покрова, уградња и замјена
олука, измјена елеманата јавне расвјете на
објектима и око њих, на јавним
површинама и сл, текуће одржавање јавних
и других површина, замјена елемената
урбаног мобилијара, поправке и замјена
инфраструктурних водова;
- "уклањање" - рушење или демонтажа
грађевине
и
одвожење
преосталог
материјала, опреме и других елемената на
депонију;
- "сервисни коридори"- површине за
комуникацију возила и пјешака које у
случају потребе треба да служе за посебне
намјене (противпожарна возила, возила
хитне помоћи, погребна возила, возила
посебних интервенција, комунална возила
итд. ), на којима је забрањено постављање
било каквих физичких препрека;
- „друге површине“– све површине које су у
контакту са јавним површинама као и
парцеле за редовну употребу објеката
(дворишта, паркинг простори, зелене
површине, дјечија игралишта) стамбених,
стамбено-пословних, пословно-стамбених,
пословних и других објеката као и
неизграђено грађевинско земљиште у
власништву физичких и правних лица.
- "паркирање" - прекид кретања возила
дужи од 5 ( пет )минута, осим прекида који
се прави
да би се поступило по
саобраћајном знаку или правилу којим се
регулише саобраћај;
"мрежа
градских
саобраћајница"примарна и секундарна улична мрежа
утврђена општинском Одлуком о локалним
путевима, некатегорисаним путевима и
улицама у насељима.
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Члан 4.
Одредбе ове Одлуке односе се на постојеће
објекте, објекте са културно-историјским и
другим вриједностима као и објекте чија
изградња предстоји или је у току, уређене и
неуређене јавне и друге површине и
инфраструктуру чији су власници и
корисници правна и физичка лица.
Под постојећим објектима и објектима чија
изградња предстоји или је у току у смислу
ове Одлуке сматра се сваки објекат без
обзира на његову намјену, карактер или
статус.
II ЦЕНТРАЛНО ПОДРУЧЈЕ
Члан 5.
Све активности из чл. 3. ове Одлуке које се
односе на постојеће и објекте чија изградња
тек предстоји или је у току, одобравају се и
изводе у складу са Законом о уређењу
простора, важећом планском и планскопроведбеном документацијом, одредбама
ове Одлуке и других важећих прописа који
регулишу ову област.
Члан 6 .
За све "интервенције на фасадама"
постојећих објеката у смислу чл.3. потребно
је прибавити урбанистичку сагласност и
сагласност заједнице етажних власника или
власника етажних цјелина , а у зависности
од природе интервенције и власништва на
објекту.
За све активности које су дефинисане као
"грађење"
неопходно
је
прибавити
одобрење за грађење.
Члан 7.
Обавеза је власника односно корисника
објекта било које намјене, односно
грађевинске парцеле као и свих учесника у
грађењу,
да начином пројектовања,
грађења или кориштења објекта, примјеном
прописаних мјера обезбиједе заштиту
животне
средине
од
недозвољених
негативних утицаја, оборинске воде са
кровова и надстрешница, кондензата из
уграђених клима уређаја или друге штетне
текућине, штетних гасова, прашине, чађи,
дима, топлоте, буке, непријатних мириса,
јонизирајућег и нејонизирајућег зрачења и
сл.

Одводи оборинских вода са кровова,
надстрешница
и кондензата из клима
уређаја обавезно се своде у канализацију
или свођењем на други за ту сврху
предвиђен начин без могућности упуштања
у слободан простор.
Члан 8.
Грађење стамбено-пословног и пословног
објекта не може се одобрити ако се
предвиђеном пословном дјелатности ствара
бука, неугодни мирис, пара, прашина,
стварају штетна зрачења и сл. или ако се
њоме на други начин омета нормална
функција у истом или сусједним објектима.
Грађење пословног или стамбено-пословног
објекта (угоститељски, трговински и други
слични садржаји) који у сврху снабдјевања
мора користити моторно возило одобрит ће
се само ако је могућ приступ тим возилом
до економског улаза у објекат.
Члан 9.
Грађење стамбеног, стамбено-пословног,
пословно-стамбеног и пословног објекта
одобрити ће се само у случају да је на
парцели за његову редовну употребу могуће
обезбједити довољан број паркинг мјеста за
путничка возила и службена возила што ће
се утврдити кроз израду урбанистичкотехничких услова.
Грађење стамбено-пословног и пословног
објекта чија је намјена прање, оправка и
сервисирање моторних возила одобрит ће
се само ако пословни простор има услове за
паркирање и задржавање моторних возила и
остале услове предвиђене Законом о
уређењу
простора
и
техничким
нормативима за тражену дјелатности.
Члан 10.
На објектима са културно-историјским и
амбијенталним вриједностима као и
природним добрима (паркови, зелене
површине и сл.), у циљу заштите и очувања
установљених вриједности таквих објеката,
забрањено је изводити све радове изузев
радова на текућем одржавању тих објеката
и простора као и радова на побољшању
санитарно-хигијенских услова у њима , у
складу са мишљењем и смјерницама
Републичког завода за заштиту културноисторијског и природног наслијеђа.
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Члан 11.
Забрањена је промјена намјене гаража које
су намјенски грађене у низу, или у
објектима колективног становања.
Промјена намјене гараже као самосталног
објекта
уз
објекат
индивидуалног
становања или гараже у склопу стамбеног
објекта индивидуалног становања може се
одобрити само на основу стручног
мишљења.
Члан 12.
Затварање тераса, лођа и балкона, измјена
оригиналне
столарије
(уколико
то
подразумјева измјену величине отвора) и
отвора на зградама може се одобрити под
условом да се наведени радови изводе на
свим етажним дијеловима уз предходно
достављено идејно рјешење, сагласност
пројектанта
и под осталим условима
предвиђеним Законом.
Члан 13.
Код пројектовања нових објеката, било које
намјене, обавезно је предвидјети простор
или архитектонски елемент у који треба
смјестити посуду за сакупљање смећа, који
ће бити
приступачан и визуелно прихватљив.
Члан 14.
Грађење објеката који су започети на
основу издатог одобрења за грађење може
се обављати само на уређеном градилишту.
Градилиште мора бити прописно ограђено,
а према улици, градилишном непровидном
оградом висине најмање 2,00 м. Материјал
на градилишту мора бити уредно сложен, а
извођач радова је дужан, уз обавезну
пријаву
отпочињања
грађења,
Урбанистичко-грађевинској
инспекцији
доставити и пројекат организације грађења,
или, за мање објекте, шему градилишта.
Радови на објекту у нивоу потпуно
завршене фасаде и екстеријара морају се
завршити у року од највише двије године од
дана започињања припремних радова на
објекту.
Објекти који су започети прије доношења
ове одлуке, а на њима је изведен претежни
дио грађевинских радова морају се
завршити у нивоу из претходног става у
року од шест мјесеци.

Одредбе претходног става односе се и на
објекте који су девастирани, а санацијом се
могу привести коначној намјени.
Члан 15.
Власници површина које су чл. 3. ове
Одлуке дефинисане као друге површине,
дужни су те површине одржавати уредно,
односно редовно косити траву, уклањати
смеће, одржавати растиње, а посебно живе
ограде, и цвијеће и сл., са пажњом доброг
домаћина.
Дворишта као посебан дио других
површина, морају се одражавати у складу
са стандардом урбаног живота и својим
изгледом треба да
допринесу љепшем
изгледу улице и окружења.
Забрањено је на овим површинама одлагати
кабасти отпад као што је стари намјештај,
покварена бијела техника и сл.
Члан 16.
Обавезно је одржавање свих објеката
(текуће и инвестиционо) на начин прописан
Законом о одржавању стамбених зграда као
и саобраћајница и остале инфраструктуре,
јавних и других површина.
Члан 17.
Услови, тип и начин изградње ограда
утврђују се урбанистичком сагласношћу.
Ограда не може бити виша од 1,00 м, а
уколико ограда није транспарентна, не
може бити виша од 0,60 м.
Изнимно, ограда може бити и виша од
висине утврђене у предходном ставу, ако се
ради о оградама уз индустријске,
друштвене и сл. објекте с тим да тип ограде
мора
бити
прилагођен
конкретним
условима
локације
и
захтјевима
безбједности саобраћаја.
Члан 18.
Утврђује се обавеза изградње јавног WC на
подручју ове зоне
Члан 19.
Сакупљање, депоновање, уклањање и одвоз
снијега и леда врши се у складу са
одредбама Одлуке о Комуналном реду.
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Члан 20.
Одредбе из чл. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 19 односе се и на зону обрађену у
III и IV поглављу.
III ПЈЕШАЧКА ЗОНА И КОНТАКТ
ПОДРУЧЈЕ
Члан 21.
Преовлађујући систем градње на подручју
пјешачке зоне и контакт подручја је градња
у низу са свим техничким условима и
захтјевима које појединачни објекти као
сегменти низова морају испунити .
Члан 22.
Намјена и садржај постојећих и планираних
објеката, морају бити у складу са важећом
планском документацијом.
Изградња нових објеката и друге
активности дефинисане као грађење као и
интервенције на фасадама постојећих
објеката одобравају се у складу са
смјерницама
за
израду
измјене
Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом - I
Фаза
Центар
издатим
од
стране
Републичког завода за заштиту културноисторијског и природног наслијеђа.
Члан 23.
За сваку промјену пословне дјелатности и
предмета пословања инвеститор је дужан
прибавити
мишљење
Одјељења
за
просторно уређење о усклађености са
просторно-планском документацијом.
Члан 24.
Постављање
објеката
привременог
карактера типа киоск може се одобрити
само у складу са одредбама Одлуке о
условима и начину постављања, изградње и
уклањања објеката привременог карактера
и Анализом локација објеката привременог
карактера за уже урбано подручје
Приједора.
Постављање
објеката
привременог
карактера типа љетне баште (привремено
заузимање јавних и других површина) може
се одобрити само у складу са Стручном
анализом за локације љетних башти у
улици Краља Петра I Ослободиоца у дијелу
пјешачке зоне.

Објекти привременог карактера типа гараже
(самостални објекти или објекти у низу),
оставе, шупе и сл., који важећом планском
документацијом нису предвиђени за
задржавање, биће уклоњени у складу са
важећим
прописима
без
обавезе
обезбјеђења замјенске локације.
Носиоци израде одговарајуће планске
документације и техничке документације за
планиране главне објекте на овом
подручју, обавезни су да приликом израде
исте изнађу одговарајуће просторе за
организацију
помоћних
садржаја
(гаражирање, складиштење, оставе за
стамбене садржаје и сл.) у складу са
намјеном и локацијом истих.
Члан 25.
Паркирање возила на овом подручју
дозвољено је само на уређеним и
обиљеженим површинама, које су за ту
сврху утврђене од стране надлежног органа.
Члан 26.
"Сервисни коридори", утврђени Пројектом
пјешачке зоне за потребе пролаза
противпожарног возила, возила хитне и
погребне службе, доставних возила за
пословне и стамбене објекте који немају
алтернативног прилаза, возила за поправке,
одвоз снијега и друге сличне итервенције,
морају бити физички ослобођени од
објеката
и
њихових
дијелова
(надстрешнице, истаци и сл.), објеката
привременог карактера, елеманата урбаног
мобилијара и елемената хортикултурног
уређења.
Кретање
пјешака
и
возила
овим
"коридором" уређено је
Одлуком о
безбједности саобраћаја на путевима
општине Приједор.
Члан 27.
У стамбеним и другим објектима није
дозвољено обављати активности које су у
супротности са Одлуком о кућном реду у
стамбеним зградама, тј. није дозвољено
сушење рубље на отвореним дијеловима
зграде(прозори, терасе, лође и балкони)
који су видљиви са улице или друге јавне
површине.
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На терасама, лођама и балконима
забрањено је држање ствари које
нарушавају изглед зграде, као што су:стари
намјештај, посуде за одлагање кућног
смећа, огревни и други материјал и сл.
Забрањено је на дијеловима зграде из става
1. овог члана држати необезбијеђене саксије
са цвијећем и друге предмете који падом
могу повриједити, оштетити или упрљати
пролазнике и возила.
Члан 28.
Стамбени улази у постојећим стамбеним и
стамбено - пословним објектима који се
налазе у пјешачкој зони морају имати
спољне сигналне уређаје за позив
појединих станова и уграђене поштанске
сандучиће, а улази се морају закључавати.
Члан 29.
Одвоз и сакупљање смећа у овој зони врши
се само на начин и на мјестима која су
предвиђена Пројектом сакупљања и
одвожења смећа из пјешачке зоне а
пројектно рјешење треба да представља
начин одлагања и сакупљања смећа који је
хигијенски и санитарно прихватљив и неће
нарушавати изглед овог простора).
Одјељење за стамбено-комуналне послове
ће у сарадњи са надлежним комуналним
предузећем прибави Пројекат сакупљања и
одвожења смећа из пјешачке зоне.
Пројектом сакупљања и одвожења смећа из
Пјешачке зоне ће се дефинисати нови,
прихватљивији
начин
сакупљања
и
одвожења смећа, у контексту новог
концепта уређења пјешачке зоне.
IV САОБРАЋАЈНИ ЦЕНТАР
Члан 30.
На подручју чије су границе утврђене чл.2
ове Одлуке није дозвољено грађење нових
објеката
и
постављање
објеката
привременог карактера чија намјена није у
функцији основне намјене овог простора.
Члан 31.
Паркирање службених возила и возила
посјетилаца дозвољено је на за ту намјену
предвиђеним, означеним и обиљеженим
површинама.

Кретање возила и пјешака уређено је
Одлуком о безбједности саобраћаја на
путевима општине Приједор и Одлуком о
јавном превозу лица и ствари на подручју
општине Приједор
Члан 32.
Намјена и садржај пословних простора на
овом подручју као и њихове потребе за
пратећим објектима и садржајима не смију
погоршавати већ ограничене услове
кориштења објеката саобраћајног центра.
V НАДЗОР
Члан 33.
Надзор над провођењем одредаба ове
Одлуке врше урбанистичко-грађевинскa
инспекција у чл. 6 став 2., чл. 10, 11., 12.,
14., 23., комунална полиција у чл. 6. став 1.,
чл. 7. став 2. , чл.15., 16., 17., 19., 25., 29.,
саобраћајни инспектор у чл.17. уколико
ограда угрожава безбједност саобраћаја и
чл. 25. и еколошки инспектор чл. 7. став 1.
VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном од 2.000 до 10.000 КМ
казниће се правно лице, а у износу од 200
до 5.000 КМ одговорно лице у правном
лицу за прекршаје како слиједи:
1.Уколико пристпи извођењу „интервенције
на фасади“ без прибављене
урбанистичкесагласности и радова на
грађењу без прибављеног одобрења за
грађење. ( чл. 6.)
2.Уколико начином пројектовања, грађења
или кориштења објекта не обезбједи
заштиту животне средине од
недозвољених, негативних утицаја и
другог, како је то регулисано чл.7. став 1.
ове Одлуке;
3.Уколико не обезбједи одвођење
оборинских вода са кровова,
надстрешница и кондензата из клима
уређаја у канализацију или на други за ту
сврху предвиђен начин без могућности
упуштања у слободан простор, (чл. 7. став
2.)
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4. уколико на објектима историјске и
културне вриједности и природним
добрима изводи радове супротне одредби
члана 10. ове Одлуке ;
5. уколико изврши промјену намјене гараже
супротно члану 11. ;
6. уколико не заврши радове на објекту у
нивоу потпуно завршене фасаде и
екстеријара у роковима прописаним
чл.14.став 3., 4. и 5. ове Одлуке;
7. уколико не поштује одредбе става 1. и 2.
чл. 14. ове одлуке;
8. уколико не поступа у складу са
одредбама чл.15. ове Одлуке;
9. уколико не поступа у складу са чланом
16. ове Одлуке;
10. уколико не поступа у складу са чланом
17. ове Одлуке;
11. уколико изврши промјену пословне
дјелатности и предмета пословања без
прибављене урбанистичке сагласности и
мишљења Одјељења за просторно
уређење ( чл.23. );
12. уколико изводи активности које су у
супротности са одредбама члана 27. ове
Одлуке;
Новчаном казном у износу од 300 до 6.000
КМ казниће се појединац који, обављајући
самосталну пословну дјелатност:
1.паркира возило на површини која
није уређена и обиљежена за ту намјену
(чл.25. и 31.);
2.за све прекршаје из става 1 овог члана
Новчаном казном у износу од 100 до 3.000
КМ казниће се физичко лице:
1. уколико паркира возило на површини
која није уређена и обиљежена за ту
намјену (чл.25 и 31 )
2.за све прекршаје наведене у ставу 1.
тачка 1-5. и 7-12. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.000
до 3.000 КМ казниће се физичко лице за
прекршај наведен у ставу 1. тачка 6. овог
члана.
VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о Одлуке о уређењу централне
зоне са пјешачком зоном (Сл. гласник
оптине Приједор бр. 6/06)

Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:1-022-74/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.07.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с,р,
***
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На основу члана 27. Закона о промету
непокретности („СЛ. гласник СР БиХ“ бр.
38/78) и члана 45. Статута општине
Приједор („Сл. гласник општине Приједор“
бр. 5/05 и 9/07), те члана 123. Пословника
Скупштине општине („Сл.гласник општине
Приједор“,бр. 8/05, 3/06 и 10/07),
Скупштина општине Приједор, на IX
сједници одржаној 16.07.2009. године
донијела је следећу
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о продаји пословних
простора којима располаже општина
Приједор
Члан 1.
Овом одлуком врши се допуна Одлуке о
продаји пословних простора којима
располаже Општина Приједор „Службени
гласник Општине Приједор“ бр. 8/08).
Члан 2.
У члану 2. додати тачку 7., 8., 9., и 10. које
гласе:
„7. пословна просторија у Приједору, у
Улици Краља Петра I Ослободиоца бр. 18,
површине 37,94 м2, кафе „Сити“, закупац
Тинтор Дејана, који се налази на земљишту
означеном као к.ч. бр. 1995 К.О. Приједор I,
8. пословна просторија у Приједору, у
Улици Краља Петра I Ослободиоца бр. 27,
површине 26,02 м2, продавница „Бонел“,
која се налази на земљишту означеном са
к.ч. бр. 1878/1 уписано у Пл. бр. 2496 К.О.
Приједор I,
9. пословна просторија у Приједору, у
Улици Академика Јована Рашковића бр. 1618, површине 56,00 м2, продавница
„Младост“ која се налази на земљишту
означеном са к.ч. бр. 986/4, уписано у Пл.
3041 К.О. Приједор I,
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10. пет пословних просторија у приземљу
стамбено-пословне зграде у Козарцу, у
Улици Младена Стојановића бр. 10а (раније
ресторан), која се налази на земљишту
означеном као к.ч. 3655 К.О. Козарац, који
су површине: 43,06 м2, 62,58 м2, 31,36 м2,
35,30 м2 и 42,04 м2.“
Члан 3.
Ову Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
Општине Приједор“.
Бројо:01-022-72/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.07.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број 5/2005 и 9/07) и члана 123.
Пословника скупштине општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор" бр.
8/05, 3/06 и 10/07 ), Скупштина општине
Приједор на IX сједници одржаној
16.07.2009.године донијела је
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о одређивању сталне
мјесечне накнаде предсједнику и члановима
Општинске изборне комисије
I У Одлуци о сталној мјесечној накнади
предсједнику и члановима Општинске
изборне комисије Приједор број: 01-0225/09
(“Службени
гласник
општине
Приједор” број 3/09) у тачки I мијења се
износ сталне мјесечне накнаде са 700,00
КМ на 630,00 КМ.
II Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у “Службеном гласнику
општине Приједор”
Број: 01-022-73/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.07.09. г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним
и
другим
именовањима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број 4/03), члана 16.
Закона
о
систему
јавних
служби
(„Службени гласник Републике Српске „
број 68/07 ) и члан 4.Закона о јавним
предузећима
(„Службени
гласник
Републике Српске“број: 75/04), члана 18.
Статута општине Приједор („Сл.гласник
општине Приједор“,бр. 5/05 и 9/07) те члана
123. Пословника скупштине општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр. 8/05, 3/06 и 10/07 ),
Скупштина општине Приједор на IX
сједници,
одржаној
16.07.2009.године,
донијела је слиједећу
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање чланова Управних одбора у
Јавним установама и Надзорног одбора у
Јавном предузећу чији је оснивач општина
Приједор
Члан 1.
I- Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање чланова Управних одбора у
Јавним установама како слиједи:
1. Позориште „Приједор“-Приједор
2. Галерија 96-Приједор
3. ЈУ „Центар за приказивање филмова“Приједор
4. Туристичка организација-Приједор
5. Центар за социјални рад-Приједор
6. ЗУ“Дом здравља“-Приједор
7. Градска апотека-Приједор
8. ЈУ Дјечији вртић „Радост“-Приједор.
I-А. Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање чланова Надзорног одбора у
Јавном предузећу
Спортска дворана
„Младост“ Приједор
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II -Опис послова
- доноси Статут установе и предузећа
- одлучује о пословању установе и
предузећа
- разматра и доноси Извјештај о пословању
и годишњи обрачун
- доноси Програм рада и финансијски план
- одлучује о кориштењу средстава у складу
са Законом и Статутом
- доноси Пословник о раду
- врши и друге послове утврђене актом о
оснивању и Статутом.
Управни и Надзорни одбор за свој рад
одговарају
Скупштини
општине
Приједор.
III -Мандат
Чланови Управног и Надзорног одбора се
именују на период од 4 године.
Сва именована лица, по истеку периода на
који су именовани, имају могућност
поновног избора и именовања.
IV- Статус
Актом о именовању чланови управних и
надзорног одбора не заснивају радни однос.
V- Општи услови за кандидате
Општи услови за кандидате на мјестима из
поглавља а) ( така 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и 8) и
поглавља I (тачка 1.) су:
- да су држављани Републике Српске
или БиХ,
- да су старијиод 18 година,
- да
имају
општу
здравствену
способност,
- да нису отпуштени из државне службе
на основу дисциплинске мјере на било
којем нивоу власти у БиХ и
Републици Српској, у периоду од 3
године прије дана објављивања Јавног
конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело
које их чини неподобним за вршење
функције
члана
Управних
и
Надзорног одбора,
- да се против њих не води кривични
поступак,
- да се на кандидате не односи члан 9.
тачка 1. Устава БиХ.
VI- Посебни услови и Критеријуми за
кандидате

За кандидате из поглавља I тачка 1, 2 и 3:
-ВСС или ВШС друштвеног смјера,
-стручно знање из дјелатности за коју
се врши избор и именовање,
-најмање 3 године радног искуства из
области културе.
За кандидате из поглавља I тачка 4:
-ВСС или ВШС друштвеног смјера,
-стручно знање из дјелатности за коју
се врши избор и именовање.
За кандидате из поглавља I тачка 5, 6
и 7:
-ВСС или ВШС природног или друштвеног
смјера,
-стручно знање из дјелатности за коју се
врши избор и именовање,
-најмање 3 године радног искуства у
области здравствене заштите.
За кандидате из поглавља I тачка 8:
Посебни услови за именовање чланова
Управног одбора, регулисани су чланом 63.
Закона о предшколском образовању и
васпитању („Службени гласник РС“ број
119/08)
-ВСС или ВШС друштвеног смјера,
-стручно знање из дјелатности за коју се
врши избор и именовање,
-најмање 3 године радног искуства у
области васпитно-образовног рада.
За кандидате из поглавља I-А тачка 1, су:
- ВСС (VII степен) или ВШС (VI
степен)
- посједовање
стручних
и
професионалних знања за обављање
послова надзора
- познавање садржаја и начина рада
Надзорног одбора
- доказани резултати рада на ранијим
пословима.
VII-Сукоб интереса
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који
доводи до сукоба интереса, у складу са
Законом о Министарским, владиним и
другим именовањима РС.
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Кандидати не могу бити лица која су на
функцији у политичкој странци.
За чланове Управних одбора Јавних
установа и Надзрног одбора Јавног
предузећа из поглавља I и I-А Јавног
конкурса, не могу бити именована лица,
која су запосленици у органима државне
управе, органима, службама и установама
чији је оснивач Влада Републике Српске,
запосленици Административне службе
Општине Приједор и запосленици јавних
установа и предузећа чији је оснивач
општина Приједор.
VIII- Број чланова Управних и Надзорног
одбора утврђен је општим актима установа
и предузећа, што ће бити основа за
расписивање Јавног конкурса.
IX -Потребна документа
Уз пријаву на конкурс, кандидати су
дужни доставити доказе о испуњавању
општих и посебних услова:
- биографија о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о општој здравственој
способности,
- увјерење да нису осуђивани за
кривично дјело, одн. да се против њих
не води кривични поступак,
- потписану и, од надлежног органа,
овјерену изјаву да нису отпуштани из
државне
службе
на
основу
дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ и РС у периоду од
3 године прије дана објављивања
Јавног конкуса и да се на њих не
односи члан 9. тачка 1. БиХ,
- потврду о радном искуству.
X- Рок за подношење пријава
Рок за подношење пријава је 30 дана од
дана објављивања Јавног конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће
се узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на адресу: Скупштина општине
Приједор,
Стручна
служба,
ул.Трг
Ослобођења бр.1.
XI- Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном

листу „Глас Српске“, као и на WЕБ
страници Општине Приједор.
Уколико Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана
последњег објављивања.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-70/09
Приједор
Датум: 16.07.09.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
При. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05 и 9/07) и члана 129.
Пословника Скупштине општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,
број: 8/05, 3/06 и 10/07), Скупштина
општине Приједор, на IX сједници
одржаној 16.07.2009.године, д о н и ј е л а
је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора ЈУ Дјечији
вртић "Радост" Приједор
1.Бабић Љубица разрјешава се дужности
директора ЈУ Дјечији вртић
"Радост"
Приједор.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-111-126/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.07.09.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
94

На основу члана 4. тачка 2. Закона о
министарским и владиним и другим
именовањима
Републике
Српске
("Сл.гласник РС",бр. 41/03) и члана 18.
Статута општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор" бр. 5/05 и 9/07),
те члана 129. Пословника скупштине
општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор" бр. 8/05,3/06 и 10/07)
Скупштина општине Приједор на IX
сједници одржаној дана 16.07.2009. године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији
вртић „Радост“ Приједор
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Бабић Љубица, именује се за вршиоца
дужности директора ЈУ Дјечији вртић
„Радост“ Приједор до завршетка процедуре
за именовање директора.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-127/09

ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.07.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«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 IX сједници,
одржаној 16.07.2009. године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену
некретнина
1. а) Д а ј е с е сагласност на замјену
некретнинаградског
грађевинског
земљишта између Општине Приједор,
Римокатоличке
цркве
Св.Јосип
из
Приједора и предузећа „Импро“ АД
Приједор - ради регулисања имовинскоправних односа у сврху привођења
земљишта трајној намјени у складу са
Измјенама и допунама Регулационог плана
централне зоне Приједор са споменичким
комплексом („Службени гласник Општине
Приједор“, број:7/07) и Измјенама и
допунама Регулационог плана подручја
дијела насеља Урије и Чиркин Поље –I
фаза-Измјене Регулационог плана Расадник
и Аеродром III ( „Службени гласник
Општине Приједор“, број:5/08), који уговор
ће се закључити на следећи начин:
1.уговарач, Општина Приједор, даје Римокатоличкој цркви Св.Јосип, Приједор
следеће непокретности:
по страом премјеру:

- кч.бр. 648/2 Гробље, површине 9900 м2
уписана у Зк.ул.бр. 2442 (електронски) к.о.
СП Приједор,
- кч.бр.648/6 Гробље, површине 4680 м2
уписана у Зк.ул.бр. 25 (електронски) к.о.
СП Приједор,
(што по новом премјеру одговара
непокретностима означеним као дио кч.бр.
3041 Урије гробље, површине 19143 м2,
зграда вјерска, површине 24 м2 посјед
РИМОКАТОЛИЧКИ ЖУПНИ УРЕД са 1/1
дијела.)уписана у Пл.број 2873 к.о.
Приједор II
2.уговарач, Општина Приједор, даје АД
„ИМПРО“
Приједор
следеће
непокретности:
по старом премјеру:
-кч.бр. 282/33 Ограда, ораница, површине
35 м2, кч.бр. 282/34 Ограда, ораница,
површине 765 м2 уписане у Зк.ул.бр. 7885
(електронски) к.о. СП Приједор
- кч.бр. 299/10 Пухарска, површине 73 м2,
уписана у Зк.ул.бр. 753 (електронски) к.о.
СП Приједор,
-кч.бр. 9/68 Ограда, ораница, површине
1307 м2 уписана у Зк.ул.бр. 2410
(електронски) к.о. СП Приједор,
-кч.бр. 282/3 уз пословну зграду, земљиште,
површине 2584 м2, кч.бр. 282/21 двориште,
површине 375 м2, кч.бр. 282/22 двориште,
површине 502 м2, кч.бр. 282/26 Пећани,
ораница, површине 226 м2, кч.бр. 282/27
Пећани, ораница, површине 220 м2, кч.бр.
282/28 Пећани, ораница, површине 426 м2,
кч.бр. 282/29 Пећани, ораница, пвршине 466
м2, кч.бр. 282/32 Пећани, ораница,
површине 71 м2, све уписане у
Зк.ул.бр.7886 (електронски) к.о. СП
Приједор,
- кч.бр. 9/67 улица, улица, површине 426 м2
уписана у Зк.ул. бр. 2941 (електронски) к.о.
СП Приједор,
по новом премјеру
- кч.бр. 5675/2 Пухарска, поток, површине
50 м2 уписана у Пл.бр. 846/1 к.о. Приједор
I,
- кч.бр. 902/6 Пећани, њива 2 класе,
површине 73 м2, кч.бр. 909/1 Код хладњаче,
двориште, површине 232 м2, кч.бр. 1031/6
В.Назора, двориште, површине 1642 м2,
кч.бр.
1031/7
В.Назора,
двориште,
површине 261 м2, кч.бр. 1031/8 В.Назора,
двориште, површине 71 м2, кч.бр. 1037/2
Пећани, пашњак 2 класе, површине 676 м2,
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кч.бр. 1037/4 Пећани, пашњак 1 класе,
површине 21 м2 све уписане у Пл.бр.
3039/53 к.о. Приједор I.
3.уговарач, Римо-католичка црква Св.Јосип,
Приједор, даје АД „ИМПРО“ Приједор
следеће непокретности:
по старом премјеру
-кч.бр. 283/20 и зграда, економско
двориште, површине 1377 м2, кч.бр. 283/7
Пухарска, поток, површине 41 м2, кч.бр.
283/8 Пећани, пашњак, површине 30 м2,
кч.бр. 283/9 уз пословну зграду, земљиште,
површине 5 м2, кч.бр. 283/10 Пећани,
пашњак, површине 21 м2, кч.бр. 283/18 и
зграда, економско двориште, површине 232
м2, кч.бр. 283/19 и зграда, економско
двориште, површине 8 м2, кч.бр. 283/5 уз
пословну зграду, земњиште, површине 9451
м2,
све
уписане
у
Зк.ул.бр.1287
(електронски) к.о. СП Приједор,
4.уговарач, Римо-католичка црква Св.Јосип,
Приједор, даје Општини Приједор следеће
непокретности:
по старом премјеру:
-кч.бр. 283/6 Пухарска, поток, површине
110 м2, кч.бр. 283/11 Пећани, пашњак,
површине
338
м2,
кч.бр.
283/12
Заобилазница, неплодно, површине 4688
м2, кч.бр. 283/16 Заобилазница, пећани,
улица, површине 202 м2, кч.бр. 283/15
Пећани, улица, површине 186 м2, , кч.бр.
283/1 и зграда, економско двориште,
површине 394 м2, кч.бр. 283/17 и зграда,
економско двориште, површине 44 м2,
кч.бр. 283/14 Заобилазница, пут, површине
183 м2, све уписане у Зк.ул.бр.1287
(електронски) к.о. СП Приједор,
кч.бр. 8/32 Пут, површине 304 м2 уписана у
Зк.ул.бр. 1293 (електронски)
к.о. СП
Приједор,
5.уговарач, АД „ИМПРО“ Приједор, даје
Општини Приједор следеће непокретности:
по новом премјеру:
кч.бр. 903/5 В.Назора, земљ.уз п, површине
33 м2, кч.бр.903/6 ул. В.Назора, земљ.уз п,
површине 4853 м2, кч.бр.903/7 ул.
В.Назора, посл.згр.у, површине 11 м2 и
земљ.уз п, површине 2989 м2 све уписане у
Пл.бр. 1374/05 к.о. Приједор I.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику
општине Приједор да у циљу регулисања
међусобних права и обавезе уговорних

страна закључи уговор о замјени
непокретности.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
4. Овом Одлуком замјењује се Одлука о
давању сагласности Скупштине Општине
Приједор,број:01-022-84/07, од 14.09.2007.
године.
Број:01-022-66/09.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум,16.07.09
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«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 IX сједници,
одржаној: 16.07.2009. године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
1. О д о б р а в а с е продаја непосредном
погодбом
по тржишној цијени ради
комплетирања грађевинске парцеле у сврху
изградње пословног објекта спратности
П+2, предузећу „Чулић“ доо Приједор,
грађевинског земљишта које је према
подацима катастарског операта земљишта
означено са к.ч. бр.5063/3 у површини од 83
м2, к.ч.бр. 5062/2 у површини од 253 м2 и
к.ч.бр. 5716/3 у површини од 27 м2 уписанo
у пл. бр.3064/07 К.О. Приједор I као посјед
општине Приједор. Према подацима
земљишне књиге Основног суда у
Приједору предметно земљиште је означено
са к.ч.бр.751/246 у површини од 90 м,2
к.ч.бр.751/247 у површини од 27 м2 и к.ч.бр.
751/248 у површини од 83 м2 уписане у
зк.ул.бр. 7095 к.о. Приједор са правом
располагања у корист Општине Приједор.
Грађевинска парцела за редовну
употребу планираног објекта има површину
од 915 м2, од чега је 469 м2 у власништву
или посједу предузећа „Чулић“ д.о.о.
Приједор, а на остатку земљишта од 453 м2
нису ријешени имовински односи и исто је
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у власништву или посједу Општине
Приједор (предмет процјене), односно 200
м2 у власништву Општине Приједор, а 363
м2 у посједу Општине Приједор.
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 16.
став 1. тачка д).Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник Републике
Српске», бр: 112/06), закључи купопродајни
уговор са предузећем „Чулић“ доо
Приједор о продаји земљишта описаног у
тачки 1. ове одлуке по цијени од 100 КМ по
м2, која цијена је утврђена од стране
овлашћеног судског вјештака грађевинске
струке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
Број:01-022-68/09.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум,: 16.07.09.г. Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
***

На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«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 IX сједници,
одржаној 16.07.2009. године, д о н и ј е л а
је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
1. О д о б р а в а с е продаја
грађевинског
земљишта,
непосредном
погодбом по тржишној цијени, предузећу
ЗП „Електрокрајина“ А.Д.Бања Лука РЈ
„Електродистрибуција“ Приједор, у сврху
изградње објеката трафостанице монтажно
бетонског типа МБТС, које земљиште је
означено са:
- к.ч.бр.3038/31 у површини од 42 м2,
уписане у Пл. бр.3064/99 К.О. Приједор II
као посјед Општине Приједор. Предметне
некретнине су према подацима Земљишнокњижне канцеларије Основног суда у
Приједору означене са к.ч.бр.727/244 у

површини од 42 м2 уписане у зк.ул.бр.25
к.о. Приједор, као државна својина са
уписаним правом располагања у корист
Општине
Приједор.
Земљиште
је
предвиђено за изградњу монтажнобетонске
трафостанице МБТС Аеродром 2,
- к.ч.бр.1493/7 у површини од 54 м2,
уписане у Пл. бр.3064/99 К.О. Приједор II
као посјед Општине Приједор. Предметне
некретнине су према подацима Земљишнокњижне канцеларије Основног суда у
Приједору означене са к.ч.бр.648/44 у
површини од 54 м2 уписане у зк.ул.бр.679
к.о. Приједор, као државна својина са
уписаним правом располагања у корист
Општине
Приједор.
Земљиште
је
предвиђено за изградњу монтажнобетонске
трафостанице МБТС Аеродром 5,
- к.ч.бр.1493/6 у површини од 33 м2,
уписане у Пл. бр.3064/97 К.О. Приједор II
као посјед Општине Приједор. Предметне
некретнине су према подацима Земљишнокњижне канцеларије Основног суда у
Приједору означене са к.ч.бр.645/35 у
површини од 33 м2 уписане у зк.ул.бр.4 к.о.
Приједор, као државна својина са уписаним
правом располагања у корист Општине
Приједор. Земљиште је предвиђено за
изградњу монтажнобетонске трафостанице
МБТС Аеродром 7,
- к.ч.бр.1496/154 у површини од 44 м2,
уписане у Пл. бр.3064/99 К.О. Приједор II
као посјед Општине Приједор и к.ч.бр.
1497/2 у површини од 14 м2 уписано у
пл.бр. 925/49 к.о. Приједор II као добро у
општој
употреби-путеви.
Предметне
некретнине су према подацима Земљишнокњижне канцеларије Основног суда у
Приједору означене са к.ч.бр.640/356 у
површини од 8 м2 уписане у зк.ул.бр.4 к.о.
Приједор и к.ч.бр. 727/248 у површини од
50 м2, као државна својина са уписаним
правом располагања у корист Општине
Приједор. Земљиште је предвиђено за
изградњу монтажнобетонске трафостанице
МБТС Аеродром 8.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику
општине Приједор да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних
страна, а у складу са одредбама члана 16.
став 1. тачка в).Закона о грађевинском
земљишту («Службени гласник Републике
Српске», бр: 112/06), закључи купопродајни
уговор са предузећем ЗП „Електрокрајина“
А.Д.Бања Лука РЈ „Електродистрибуција“
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Приједор, о продаји земљишта описаног у
тачки 1. ове одлуке по цијени од 40,00 КМ
по м2, која цијена је утврђена од стране
овлашћеног судског вјештака грађевинске
струке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,
Број:01-022-69/09.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 16.07.09.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

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) рјешавајући по захтјеву
Татаревић
Асмира
из
Приједора
,Скупштина општине Приједор на IX
сједници одржаној дана 16.07.2009.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. У Рјешењу Скупштине општине
Приједор
број:
01-475-7/06
од
31.01.2006.године у тачки 2. врши се
исправка грешке у писању тако да умјесто
к.ч. број 117/79 треба да стоји к.ч. 717/79
Број: 01-475-25/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.07.09.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

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), разматрајући захтјев Кнежевић
Милинка из Приједора,
Скупштина
општине Приједор на IX сједници одржаној
дана 16.07.2009.године, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
1. У Рјешењу Скупштине општине
Приједор број: 01-475-47/02 од 23. 05.
2002. године погрешно је означено име
„Миленко“ умјесто „Милинко“, па се овим
наведена грешка исправља.
Број: 01-475-24/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.07.09.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

Страна 240
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
Број:8/09
__________________________________________________________________________________
С А Д Р Ж А Ј
Бр.Акта
89
90
91
92
93
94
96
-

Одлука о уређењу централног подручја Приједор
Одлука о допуни Одлулке о продаји пословних простора којима располаже
општина Приједор
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и члановима Општинске изборне комисије
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова
управних и надзорних одбора у јавним установама и предузећима чији је
оснивач општина Приједор
Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Бабић Љубице
Рјешење о именовању в.д. директора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ Бабић Љубице
Реферати из имовнско правне области:
Одлука о давању сагласности на замјену некретнина
Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе
Чулић д.о.о. Приједор
Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе
Електродистрибуција Приједор
Закључак о исправци Рјешења СО-е бр. 01-475-7/06 од 31.01.2006.године
закључак о исправци Рјешења СО-е бр. 01-475-47/02 од 23.05.2002.године
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-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.

