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На основу члана 30. алинеја 15. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05) и члана 18. Алинеја 14.  Статута 
општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор број 5/2005 и 9/07“) и члана 
140. Пословника Скупштине општине Приједор 
(„Сл.гласник општине општине Приједор,“ бр. 
9/09), Скупштина општине Приједор на XXVII 
сједници одржаној дана 23. 06. 2011. године, 
донијела је 

О Д Л У К У 
о усвајању Споразума о чланству у Савез 
општина и градова Републике Српске 

 
Члан 1. 

Усваја  се Споразум о чланству  у Савез 
општина и градова Републике Српске. 
 

Члан 2. 
Овлашћује се Начелник општине Приједор да 
потпише Споразум из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-68/11                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:23.6.11.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 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Извјештај о реализацији Одлуке о допунским 
правима ратних војних инвалида, породица 
погинулих бораца и умрлих бораца за 
2010.годину, Скупштина општине Приједор на 
XXVII сједници одржаној дана 
23.06.2011.године, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Извјештај о реализацији Одлуке о 
допунским правима ратних војних инвалида, 
породица погинулих бораца и умрлих бораца за 
2010.годину 
 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-60/11         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.г          Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 
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59 
На  основу члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 
9/07) и члана 145. Пословника Скупштине 
општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор бр 9/09), разматрајући Извјештај о 
раду Службе за инспекцијски надзор за 
2010.годину, Скупштина општине Приједор на 
XXVII сједници одржаној дана 
23.06.2011.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
1.Усваја се Извјештај о раду Службе за 
инспекцијски надзор за 2010.годину. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-61/11        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 
60 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Извјештај о раду Службе комуналне полиције 
за 2010.годину, Скупштина општине Приједор 
на XXVII сједници одржаној дана 
23.06.2011.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Извјештај о раду Службе  
комуналне полиције за 2010.годину.  
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-62/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 
61 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о дјеловању омладинског сектора 
на подручју општине Приједор, Скупштина 

општине Приједор на XXVII сједници одржаној 
дана 23.06.2011.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација о дјеловању 
омладинског сектора на подручју општине 
Приједор  
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-63/11      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.г        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
62 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о статусу, броју и структури 
развојних пројеката које треба реализовати у 
2011.години према Стратегији развоја општине 
Приједор 2008.-2013. године, Скупштина 
општине Приједор на XXVII сједници одржаној 
дана 23.06.2011.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација  о статусу, броју и 
структури развојних пројеката које треба 
реализовати у 2011.години према Стратегији 
развоја општине Приједор 2008.-2013. године 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-64/11      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.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 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о стању и перспективи развоја 
пољопривредне производње на подручју 
општине Приједор, Скупштина општине 
Приједор на XXVII сједници одржаној дана 
23.06.2011.године, донијела је 
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З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација  о стању и 
перспективи развоја пољопривредне 
производње на подручју општине Приједор 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-65/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.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 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о раду Пореске управе Републике 
Српске – Подручни центар Приједор, 
Скупштина општине Приједор на XXVII 
сједници одржаној дана 23.06.2011.године, 
донијела је  

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација о раду Пореске 
управе Републике Српске – Подручни центар 
Приједор. 
 
2. Да Пореска управа Републике Српске 
посвети већу пажњу на прикупљању изворних 
прихода општина као што је порез на имовину 
и сл., те да податке о приходима општина 
учини доступнијим јединицама локалних 
самоуправа. 
 
3. Да Пореска управа Републике Српске 
побољша наплату јавних прихода који 
припадају јединицама локалних самоуправа, а 
посебно прихода по основу накнада за 
кориштење шума. 
 
4. Да Пореска управа Републике Српске треба, 
према свим привредним субјектима који имају 
проблема у пословању, на једнак начин 
примјењивати Закон о стечају, а не селективно, 
односно, да се захтјев за покретање стечаја не 
подноси на основу паушалних оцјена Пореске 
управе Републике Српске, већ на основу 
одредаба наведеног Закона. 
 
5.Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 

Број:01-022-66/11      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.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 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о раду Савјета мјесних заједница, 
Скупштина општине Приједор на XXVII 
сједници одржаној дана 23.06.2011.године, 
донијела је  

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација о раду Савјета 
мјесних заједница. 
 
2. Приликом јавне расправе о Нацрту Закона о 
локалној самоуправи Републике Српске,   
изнађу могућност активног учешћа Савјета 
мјесних заједница у расправи, у дијулу који се 
односи на регулисање статуса мјесних 
заједница. 
3. Задужују се савјети мјесних заједница да 
позивају одборнике Скупштине општине на 
сједнице Савјета мјесних заједница којој 
припадају, те да их редовно информишу о свим 
активностима које се дешавају на том подручју. 
4. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-67/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.6.2011.г        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
66 
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 140. Пословника 
Скупштине општине Приједор («Службени 
гласник општине Приједор», број: 9/09), 
Скупштина општине Приједор на XXVII 
сједници, одржаној 23.06.2011. године,  
донијела   је 
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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, предузећу „Trss – 
comerce“ DOO Preduzeće za proizvodnju, 
trgovinu i uslugе Prijedor - грађевинског 
земљишта које је означено са: 
Према подацима катастарског операта 
земљишта: 
-к.ч.бр. 5120/18, у површини од 40 м2, 
уписана у пл.бр. 3064 к.о. Приједор 2 као посјед 
Општине Приједор. 
 
 Према подацима земљишне књиге Основног 
суда у Приједору: 
- к.ч.бр.743/48 у површини од 40 м,2 

уписана у зк.ул.бр.6774 к.о. Приједор као 
својина предузећа „Trss – comerce“ DOO 
Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i uslugе 
Prijedor. 
 
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„Trss – 
comerce“ DOO Preduzeće za proizvodnju, 
trgovinu i uslugе Prijedor, о продаји земљишта 
описаног у тачки 1. ове одлуке по цијени од 
2.240,00 КМ, која цијена је утврђена од стране 
овлаштеног судског вјештака грађевинске 
струке.   
 
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор»,  
 
Број:01-022-69/11.                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:23.06.2011.         Прим.др Азра Пашалић,с.р.  

*** 
На основу одредаба члана 14. 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 
138. Пословника Скупштине општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“,број: 
9/09), Скупштина општине Приједор, на XXVII 
сједници одржаној 23.06.2011.године, даје 

М И Ш Љ Е Њ Е 
1. На ужем урбаном подручју општине 
Приједора, у насељу Пећани, као продужетак 
примарне градске саобраћајнице и веза на 
магистрални пут М-4 (Бања Лука-Приједор-
Нови Град), неопходно је изградити 
надвожњак, у складу са  Планом  парцелације и 
урбанистичко-техничким условима број: 
2336/10 од децембра 2010.године, израђеним од 
стране Института за грађевинарство „ИГ“ Бања 
Лука. 
 
Стога, ова Скупштина сматра да је основано да 
Влада Републике Српске донесе Oдлуку, у 
смислу члана 14. Закона о експропријацији, да 
је изградња објекта надвожњака на подручју 
општине Приједор, на земљишту поближе 
означеном у Плану парцелације, од општег 
интереса и да се за те сврхе може приступити 
експропријацији непокретности које обухвата 
изградња. 
 
2. Ово мишљење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-022-70/11                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
 Датум:23.06.2011.         Прим.Др.Азра Пашалић,с.р. 

*** 
На основу одредаба члана 14. 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 
138. Пословника Скупштине општине Приједор 
(„Службени гласник општине Приједор“,број 
9/09), Скупштина општине Приједор, на XXVII 
сједници одржаној 23.06.2011.године, даје 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
1. Измјенама и допунама Регулационог плана 
Централне зоне Приједора са споменичким 
комплексом („Службени гласник општине 
Приједор“, број:7/07) предвиђена је 
реконструкција примарне градске 
саобраћајнице, те је планиран продужетак 
Видовданске улице као најефикасније везе са 
насељем Пећани, из правца сјевера, а на другом 
дијелу је предвиђена изградња стамбено 
пословног објекта П+2. 
 У ту сврху неопходно је извршити 
експропријацију некретнина означених са:  
- к.ч.бр.9/21 у површини од 296 м2, 
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уписане у зк.ул.бр.2714 к.о. Приједор као 
сусвојина Мурановић Смаила Џавида са 
дијелом 5/8 и Мурановић Суље Мине 
рођ.Гечевић са дијелом 3/8. 
Према подацима катастарског операта 
земљишта некретнине су означене са: 
- к.ч.бр.925, кућа и зграда у површини од 149 
м2 и двориште у површини од 120 м2,  уписане 
у пл.бр.2798 к.о. Приједор I, као посјед 
Мурановић Смаила Џавида са дијелом 5/8 и 
Мурановић Сулејмана Мине са дијелом 3/8. 
Стога, ова Скупштина сматра да је основано да 
Влада Републике Српске донесе одлуку, у 
смислу члана 14. Закона о експропријацији, да 
је изградња примарне градске саобраћајнице, 
као и стамбено пословног објекта П+2, од 
општег интереса и да се за те сврхе може 
приступити експропријацији непокретности 
које обухвата изградња. 
 
2. Ово мишљење ће се објавити у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-022-71/11               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   
Датум:23.06.2011      Прим.Др.Азра Пашалић,с.р. 
 
67 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
Број: 02- 40-873/11 
Датум: 22.06.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 
46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005), 
Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 
О Д Л У К У 

o одобравању средстава Удружењу пензионера 
П р и ј е д о р 

 
I 

Одобравају се новчана средства у износу од 
30.000,00 КМ Удружењу пензионера општине  
Приједор на име помоћи пензионерима, a према 
Плану утрошка средстава из буџета општине 
Приједор за помоћ пензионерима у 
2011.години.  
 
 
 
 

II 
Планом буџета за 2011.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 30.000,00 КМ, а у складу са 
Планом утрошка новчаних средстава из Буџета 
општине Приједор за помоћ пензионерима у 
2011.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".   

             Начелник Општине 
               Марко Павић,с,р.  

*** 
Број: 02-40-1215/11      
Датум: 16.06.2011. године 
  
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 
46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005), 
Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у износу  од 
60.000,00  КМ ЗУ Дом здравља Приједор, ради 
покривања дијела трошкова реконструкције ове 
установе. 
 
2. Средства из тачке један ове одлуке 
исплатити из буџета Општине са позицијe 
4152004 Учешће у трошковима породичне 
медицине, на жиро рачун број: 
5620070000030125, отворен код Развојне банке, 
ЈИБ: 400715040002. 
 
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".   
 

              Начелник Општине 
                                          Марко Павић,с,р. 

*** 
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Број: 02-40-267/11      
Датум: 16.06.2011. године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 
46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005), 
Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у износу од 
53.171,41  КМ  Министарству здравља и 
социјалне заштите- Јединици за координацију 
пројеката, ради реализације пројеката „Јачање 
здравственог сектора (HSEP)“ обнова објеката 
породичне медицине Дома здравља Приједор – 
Урије и Брезичани. 
 
2. Средства из тачке један ове одлуке 
исплатити из буџета Општине са позициј 
4152004 Учешће у трошковима породичне 
медицине, на  жиро рачун број: 562099-
80234717-97, отворен код НЛБ Развојне банке 
А.Д. Бања Лука. 
 
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".  
  

               Начелник Општине 
                                         Марко Павић,с,р. 

*** 
Број: 02-40- 1214/11 
Датум: 16.06.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 
46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005), 
Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у износу од 
25.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ 
Приједор за куповину двије камере за несметан 
рад ове медијске куће. 
 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 
Буџета општине Приједор, на терет ставке 
415200 Учешће у финансирању јавних медија,  
на жиро рачун број: 562-007-00062639-92, 

отворен код Развојне банке, ЈИБ: 
4400692240009. 
 
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". 
   

                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), члана 64. Статута 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“, број 5/05) и Одлуке о 
усвајању буџета општине Приједор за 
2011.годину („Службени гласник општине 
Приједор“, број 10/10) у вези са чланом 6. 
Статута Фондације за развој „Приједор“ , 
начелник општине доноси 
 

О Д Л У К У 
о расподјели средстава за субвенције камата на 

кредите 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком регулише се субвенционирање 
камата на кредите, по основу кредитних 
гаранција Фондације за развој „Приједор“. 
 

Члан 2. 
Каматна стопа, дефинисана Уговором о 
финансијским услугама, закљученим између 
Фондације за развој „Приједор“ и НЛБ Развојне 
банке, а.д. Бања Лука, филијала Приједор,  која 
на годишњем нивоу износи 5,95 %, 
субвенционира се у висини 4,95 %. 
 

Члан 3. 
Средства за субвенционирање камате из члана 
2., планирана су буџетом општине Приједор за 
2011. годину, у оквиру позиције број 4141002. 
 

Члан 4. 
Право на субвенцију камата из члана 2. ове 
Одлуке, имају корисници кредитних средстава 
који према банци кредитору уредно измирују 
приспјеле обавезе и који су увећали број 
запослених за 10%, у односу на годину у којој 
је гаранција одобрена. 
 Доказ из става један се доставља Управном 
одбору Фондације за развој „Приједор“ 
(образац Пореске управе ПД 3100 
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Пријава/Промјена/Одјава уплате доприноса за 
текућу годину). 

Члан 5. 
Исплата средстава из члана 3. ове Одлуке, ће се 
вршити 1 пут годишње, по захтјеву банке, на 
текуће/жиро рачуне корисника кредита. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примјењује се од 01.01.2011. године. 
 

               Начелник Општине 
                                         Марко Павић,с,р. 

*** 
Број: 02-111-80/11                                                                                     
Датум: 21.06.2011.године                                                                     
 
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
46. Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и 9/07), 
и члана 5. тачка 6. Закона о преносу права 
својине на капиталу Републике Српске у 
предузећима која обављају комуналне 
дјелатности на јединице локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 
50/10), Начелник општине Приједор  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању представника општине Приједор 
у скупштине акционара комуналних предузећа 

општине Приједор 
 

Члан 1. 
Марко Павић, начелник општине Приједор, 
именује се за  представника општине Приједор 
у Скупштину акционара слиједећих предузећа: 
АД „Водовод“ Приједор, 
АД „Комуналне услуге“ Приједор, 
АД „Топлана“ Приједор и 
АД „Градска тржница“ Приједор.  
 

Члан 2. 
Лице из члана 1. овог Рјешења може овластити 
друго лице да га заступа у Скупштини 
акционара наведених предузећа у складу са 
одредбама Закона о преносу права својине на 
капиталу Републике Српске у предузећима која 
обављају комуналне дјелатности на јединице 
локалне самоуправе.  
 

Члан 3. 
Именовани представник је дужан да заступа 
интерес Општине Приједор у Скупштини 

акционара предузећа из члана 1. овог Рјешења, 
а у складу са Упутством о начину поступања 
представника Општине Приједор у Скупштини 
акционара комуналних предузећа Општине 
Приједор. 

Члан 4. 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а 
биће објављено у „Службеном гласнику 
општине Приједор“. 

                Начелник Општине 
                                         Марко Павић,с,р. 
68 
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 административне службе  Приједор 
објављује  
  О Г Л А СЕ 
 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор извршен је упис  
Заједница етажних власника стамбених зграда 
у: 
 
*Одјељење за стамбено-комунлалне послове, 
Општинске административне службе Приједор, 
на темељу рјешења бр. 08-372-21/11 од 
30.03.2011.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 159/06 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, 
Приједор, ул. Краља Александра бр.13, и то 
како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са даном 
овог уписа је Тмић Раденко , умјесто ранијег 
Будимир Славка.  
* Регистарском листу број  223/11 Рјешењем 
број: 08-372-97/10 од 13.04.2011..године. 
Назив и сједниште: Заједница  за управљање 
дјелом зграде „Каринктонка“, улаз „Б“, 
Приједор, ул. Краља Александра бр, 34  
Оснивачи: 10 етажних власника дијела зграде . 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  зграде 
за рачун 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  дјела 
зграде.  
Заступа: Ђурагић Мирјана,предсједник 
Управног одбора,  самостално и без 
ограничења. 
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*Регистарском листу број  224/11 Рјешењем 
број: 08-372-26/11 од 14.04.2011..године. 
Назив и сједниште: Заједница  за управљање  
зградом Приједор, ул. Краља Александра бр. 16  
Оснивачи: 10 етажних власника зграде . 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачун 
етажних власника. Иступа у правном промету 
самостално у оквиру дјелатности, за обавезе 
одговара цјелокупном имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела у 
плаћању трошкова одржавања зграде.  
Заступа: Петковић Миле, предсједник 
скупштине заједнице,  самостално и без 
ограничења. 
* Регистарском листу број  225/11 Рјешењем 
број: 08-372-60/11 од 12.05.2011..године. 
Назив и сједниште: Заједница  за управљање 
дјелом зграде „МЕТРО“, улаз БР.6, Приједор, 
ул. Саве Ковачевића бр. 6 
Оснивачи: 11 етажних власника дијела зграде . 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  зграде 
за рачун 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  дјела 
зграде.  
Заступа: Ковачевић Љубомир,предсједник 
скупштине заједнице,  самостално и без 
ограничења. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Одјељење за стамбено-комунлалне послове, 
Општинске административне службе Приједор, 
на темељу рјешења бр. 08-372-63/11 од 
18.05.2011.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 122/05 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, 
Приједор, ул. Милоша Обреновића бр. 12, и то 
како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са даном 
овог уписа је Видовић Богданка, умјесто 
ранијег Остојић Зорана.  
*Одјељење за стамбено-комунлалне послове, 
Општинске административне службе Приједор, 
на темељу рјешења бр. 08-372-64/11 од 
20.05.2011.године, извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, 
у регистарском листу број 74/04 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНСИКА 
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ М-1,Л-А, Приједор ул. 
Мајора Милана Тепића бр. 1, и то како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са даном 
овог уписа је Башић Илија , умјесто ранијег 
Атлија Рудија.  
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