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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр.
101/04, 42/05, 118/05) и члана 18. Статута
општине Приједор („Службени гласник
општине
Приједор“,
бр.5/05,
9/07),
Скупштина општине Приједор, на XXX
сједници одржаној дана 01.12.2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о
грађевинском земљишту

Члан 2.
У члану 38. Одлуке, у ставу 2. иза ријечи
„дато у закуп“ ставља се тачка , а остатак
текста тог става се брише.
Члан 3.
У члану 43. став 1. Одлуке брише се ријеч
“тромјесечну“ .
Члан 4.
У члану 51. Одлуке иза ријечи
„урбанистичко-техничким
условима“,
додају се ријечи „који су саставни дио
локацијских услова“.

У Одлуци о грађевинском земљишту
(„Сл.гласник општине Приједор“,бр. 11/07)
у даљем тексту Одлука, врше се измјене и
допуне како слиједи

Члан 5.
У члану 53. додаје се нови став 2. који
гласи:
„Корисна површина грађевине утврђује се
на основу главног пројекта овјереног од
стране овлашћеног лица“ .

Члан 1.
У члану 32. став 2. Одлуке иза ријечи
„изграђене привремене објекте“ додају се
ријечи „у складу са Одлуком о условима и
начину постављања и уклањања објеката
привременог карактера
(„Службени
гласник општине Приједор бр:8/11), а
остатак текста овог члана брише се.
У истом члану у ставу 3. иза ријечи
„урбанистичко-техничким
условима“,
додају се ријечи „који су саставни дио
локацијских услова“, а бришу ријечи „и
надлежно Одјељење изда накнадно рјешење
о урбанистичкој сагласности“.

Члан 6.
У члану 55. став 2. тачка 3. Одлуке иза
ријечи „отворене просторе“ додају се
ријечи “ за објекте привременог карактера
пословне намјене преко 20 м2 корисне
површине“.
Члан 7.
У члану 57. став 1. и 2. иза ријечи
„урбанистичко-техничким
условима“,
додају се ријечи „који су саставни дио
локацијских услова“, те у ставу 1. бришу
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ријечи
„урбанистичкој
сагласности“,а
додају ријечи „локацијским условима“.
Члан 8.
У члану 60. став 2. мијења се и гласи:
„Корисна површина објекта који се гради
утврђује се на основу главног пројекта,
овјереног од стране овлашћеног лица“.
Члан 9.
У члану 65. став 1. брисати ријечи „у
државној својини“, „у поступку издавања
одобрења
за
грађење,
посебним
закључком“, а умјесто њих треба да стоје
ријечи “рјешењем о обрачуну накнада“
Члан 10.
У члану 84. Одлуке бришу се ријечи
„урбанистичкој сагласности“, а додају
ријечи „обрачуну накнада“ и бришу ријечи
„а коначан износ накнада утврдиће се у
поступку издавања одобрења за грађење“.
Члан 11.
Члан 90. Одлуке се мијења и гласи:
„Инвеститори градње објеката на осталом
грађевинском земљишту плаћају само
накнаду трошкова уређења грађевинског
земљишта“.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-128/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор,
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011. Прим др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 30. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 9/07),
Скупштина општине Приједор на XXX
сједници одржаној дана 01.12.2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Регулационог плана
дијелова насеља Доња Пухарска и Урије - I
Фаза (Секција 1 и Секција 2) и II Фаза
(Секција 3)

Број: 10/11

Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин
и поступак припреме, израде и доношења
Регулационог плана дијелова насеља Доња
Пухарска и Урије - I Фаза (Секција 1 и
Секција 2) и II Фаза (Секција 3); у даљем
тексту: Плана
Члан 2.
Израдом Плана биће обухваћен простор
дијела насеља Доња Пухарска (Секција 2 и
Секција 3) и простор дијела насеља Урије „Гашића насеље“ (Секција 1) у површини
од укупно око 178,0 ха. Простор обухваћен
израдом Плана приказан је на графичком
прилогу који је саставни дио ове Одлуке.
Обухват Плана ће се обрађивати у
различитим временским интервалима и у
више секција које су формиране према
величини површине третираног подручја и
положају у односу на обухват у цјелини и у
односу на положај у склопу урбаног
подручја.
Границе подручја из претходног става су
оријентационе а коначне границе ће се
одредити након што Носиоц припреме и
Носиоц израде Плана изврше усаглашавање
начина израде документа у дигиталном
облику са Министарством за просторно
уређење, грађевинарство и екологију у
складу са чл. 171. став (3) Правилника о
садржају, начину израде и доношења
докумената просторног уређења („Сл.
гласник РС“ бр. 59/11).
Члан 3.
За израду Плана дефинишу се слиједеће
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама
Закона о уређењу простора и грађењу, те
другим прописима из посебних области
релевантних за планирање и уређење
простора (саобраћај, снабдјевање водом и
енергијом, телекомуникације, заштита од
природних
непогода
и
техничких
инцидената, заштита ваздуха, воде, тла,
природних вриједности, културних добара,
пољопривредног и шумског земљишта и
других елемената животне средине и др.)
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- приликом израде Плана, потребно је
водити рачуна о јавном интересу и општим
и посебним циљевима просторног развоја
- носилац израде је обавезан обезбједити
усаглашеност Плана у току његове израде,
са документом просторног уређења ширег
подручја, односно да је у сагласности са
важећим документом просторног уређења
најближег предходног нивоа као и
планским рјешењем из старог регулационог
плана који је рађен за предметно подручје.
- Код израде планског рјешења за Секцију 2
извршити
његово
усаглашавање
са
прибављеном планском и техничком
документацијом за дио простора на којем је
планирана изградња надвожњака а који је
покривен Измјеном и допуном Ревизије
Регулационог плана насеља „Пећани“ – Дио
Секција 1 и дијела насеља Доња Пухарска
Члан 4.
Временски период за који се процјењују и
утврђују плански параметри је 10 (десет)
година.
Члан 5.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 90
дана од закључења уговора о изради Плана.
Приједлог Плана утврдиће Носилац
припреме након одржавања стручне
расправе која се мора одржати у року од 30
дана од дана затварања јавног увида из чл.
39. став (4) Закона о уређењу простора и
грађењу. Приједлог Плана утврђује се у
складу са закључцима са стручне расправе.
Члан 6.
На приједлог Носиоца припреме Плана,
Скупштина општине утврђује Нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин његовог излагања
на јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у
трајању од 30 дана., у просторијама
Носиоца припреме и Носиоца израде Плана
и мјесних заједница Пухарска и Приједор II.
О мјесту, времену и начину излагања
Нацрта Плана на јавни увид, јавност ће
бити обавијештена огласом, објављеним у
средствима јавног информисања 15 дана
прије почетка јавног увида и два дана
узастопно, непосредно пред почетак јавног
увида.
Носилац припреме Плана
обавијестиће огласом власнике некретнина
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на подручју обухваћеном Планом о јавном
увиду на Нацрт Плана.
Носилац израде Плана обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења који су достављени током јавног
увида и да прије утврђивања Приједлога
плана о њима заузме свој став који у
писаној форми доставља носиоцу припреме
Плана и лицима која су доставила своје
приједлоге, примједбе и мишљења.
Став Носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на
стручној расправи која ће се заказати и
одржати у саставу утврђеном у одредбама
чл. 39. Закона о уређењу простора и
грађењу.
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке о
приступању изради Плана на подручју из
члана 2. ове Одлуке не може се градити,
прометовати нити додјељивати земљиште у
сврху изградње до доношења Одлуке о
усвајању 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 8.
Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно
уређење
Административне
службе општине Приједор а Носилац
израде Плана ће се изабрати у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
Члан 9.
Средства за израду Плана осигураће се из
буџета општине Приједор.
Члан 10.
Носилац припреме Плана дужан је да у току
израде Плана обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова, а Носилац израде
Плана - стручна организација која ће
израђивати План 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 а да обавезно
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прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од:
- Одјељење за привреду и пољопривреду
- Одјељење за стамбено-комуналне послове
- Завод за изградњу града - Приједор,
ОДКП „Водовод“ Приједор,
- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
- „Српске поште“ Приједор и Телеком
Приједор,
- ЈП Путеви Републике Српске
- ЈП Комуналне услуге као и
- организација у чијем дјелокругу су:
противпожарна заштита, заштита животне
околине и заштита културно-историјског и
природног наслијеђа,
Органи, организације и предузећа из става
1. овог члана дужни су сарађивати са
Стручном организацијом, давати јој
приједлоге, мишљења, примједбе и податке
везане за рад на изради Плана.
Члан 11.
Садржај Плана начелно је одређен чл.26.
Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.
гласник Републике Српске“ , број 55/10) а
детаљније
члановима
140.
и 141.
Правилника о садржају, начину израде и
доношења докумената просторног уређења
(„Сл. гласник Републике Српске“ број
59/11).
План ће се израдити на ажурним
топографско – катастарским подлогама у
прописаној размјери 1: 1000 и 1:2500 за
потребне прегледне карте.
Члан 12.
Стручна
организација
ће
доставити
Носиоцу припреме елаборат Плана
у
дигиталном облику и аналогном облику у
договореном броју примјерака.
План се обрађује у складу са Законом о
уређењу простора и грађењу, Правилником
о садржају, начину израде и доношења
докумената
просторног
уређења
и
Правилником о методологији прикупљања
података за јединствени просторноинформациони систем („Сл. гласник РС бр.
46/11“).
Стручна организација је дужна да изврши
допуну или исправку елабората Плана у
складу са писменим примједбама Носиоца
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припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од
његовог достављања.
Члан 13.
Све стручне, административне и друге
послове у вези доношења Плана, обавиће
Одјељење за просторно уређење.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику
општине Приједор.
Број: 01-022-129/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011. Прим др. Азра Пашалић,с.р.
***
121

На основу члана 30. став 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 18. Статута Општине
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, број: 5/05 и 9/07), Скупштина
општине Приједор на XXX сједници
одржаној дана 01.12.2011. године, донијела
је
ОДЛУКУ
о усвајању „Акционог плана за одрживо
управљање енергијом на подручју општине
Приједор“
I
Усваја се „Акциони план за одрживо
управљање енергијом на подручју општине
Приједор" (Sustainable Energy Action Plan).
II
Одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-130/11
РЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г.Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
122
На основу одредаба члана 30. Закона о
локалној самоуправи ( «Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и
118/05), одредаба члана 18. Статута
општине Приједор («Службени гласник
општине Приједор», број: 5/05 и 9/07),
одредаба члана 1.и 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник
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Републике Српске“, број: 75/04 и 78/11),
Скупштина општине Приједор на XXX
сједници, одржаноj 01.12. 2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
Јавног предузећа „Завод за изградњу града“
Приједор
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“
,број: 13/09 и 9/11), члан 16. став 1. мијења
се и гласи:
„Скупштину Предузећа чини један
(1) представник оснивача, кога посебном
одлуком именује Начелник општине
Приједор, на период од четири године.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-131/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011 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
РС», број: 41/03.), члана 41. Закона о
заштити од пожара («Службени гласник
РС», број:6/09- Пречишћен текст), члана 18.
Закона о систему јавних служби (Службени
гласник РС број68/07) и члана 18. Статута
општине Приједор (Службени гласник
општине Приједор број 5/2005 и 9/07)
Скупштина општине Приједор на XXX
сједници
одржаној
01.12.2011.године
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Jавног конкурса за избор и
именовање Старјешине општинске
организације Територијалне ватрогасне
јединице Приједор
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и
именовање
Старјешине
општинске
организације Територијалне ватрогасне
јединице Приједор.

Број: 10/11

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-132/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г.Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), те
члана 18. и 67. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,
број: 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор на XXX сједници одржаној дана
01.12.2011.године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о мјесним
заједницама
Члан 1.
У Одлуци о мјесним заједницама
(„Службени гласник Општине Приједор“,
број: 1/06 и 1/07), у члану 7. додаје се трећи
и четврти став који гласе:
Број чланова Савјета мјесне заједнице се
утврђује према броју грађана уписаних у
бирачки списак.
Савјет мјесне заједнице броји:
7 чланова у мјесној заједници која има до
1000 бирача;
9 чланова у мјесној заједници која има од
1000 до 3000 бирача и
11 чланова у мјесној заједници која има
преко 3000 бирача.
Члан 2.
У члану 9. став 1. послије ријечи
„Општине“ ставити тачку, а остали дио
текста се брише.
У члану 9. став 2. послије ријечи „мандата“
ставити тачку а остали дио текста се брише.
У члану 9. додаје се трећи став који гласи:
Уколико Савјет мјесне заједнице не
распише изборе у наведеном року, изборе
ће расписати Начелник општине.
У члану 9. трећи став постаје четврти став и
завршава се са ријечи „службе“ послије које
се ставља тачка. Остали дио текста се
брише.
У члану 9. додаје се пети став који гласи:
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Збор грађана бира предсједавајућег из реда
присутних.
Члан 3.
У члану 10. став 1. брисати „алинеју 6“.
У члану 10. став 2. иза ријечи „плаката“
додају се ријечи „и других средстава
информисања“.
У члану 10. став 3. умјесто ријечи „мањем
од 7 дана“ стављају се ријечи „од 15 дана“
послије које се ставља тачка. Остатак текста
у овом ставу се брише.
У члану 10. додају се четврти и пети
ставови који гласе:
Ако и на поновљеним изборима не буде
кворума за избор, распушта се Савјет
мјесне заједнице и именује се повјереник
мјесне заједнице из Службе за мјесне
заједнцице за провођење избора.
Одлуку о распуштању Савјета мјесне
заједнице и именовању повјереника доноси
Начелник општине на приједлог Службе за
мјесне заједнице.
Члан 4.
Послије члана 10. додаје се нови члан 10а,
који гласи:
Повјереник мјесне заједнице је у обавези да
у року од 60 дана од дана именовања
организује и проведе изборе за Савјет
мјесне заједнице.
Избором Савјета мјесне заједнице престаје
рад повјереника.
Члан 5.
У члану 11. став 2. брише се ријеч
„одлучује“ и ставља ријеч „бира“, те
послије ријечи „већином“ ставити тачку, а
остали дио текста се брише.
Бришу се све алинеје (укупно 5) у члану 11.
у ставу 2. и додаје се нови став 3. који
гласи:
Збор грађана мјесне заједнице може
пуноважно одлучивати ако је на збору
присутно:
у мјесној заједници која има до 1000
бирача, најмање 10% бирача,
у мјесној заједници која има од 1000 до
3000 бирача, најмање 100+1 бирач,
у мјесној заједници која има преко 3000
бирача, најмање 200+1 бирач.
У члану 11. став 3. постаје став 4. у којем се
иза ријечи „умањује за 50%“ ставља зарез и
додају ријечи: „а не мање од 25 грађана“.

Број: 10/11

У члану 11. став 4. постаје став 5. у којем се
брише тачка иза ријечи „посебно“ и додаје
текст „Одлуком о расписивању избора“.
Члан 6.
У члану 12. став 1. иза ријечи „колико“
додају се ријечи „је прописано Одлуком о
расписивању избора“ и ставља се тачка, а
остатак текста у овом ставу се брише.
Члан 7.
У члану 13. став 2. додаје се четврта
алинеја, односно ријечи „у случају смрти“.
Члан 8.
У члану 15. став 2. умјесто ријечи „збор
грађана“ стављају се ријечи „Савјет мјесне
заједнице“, а иза ријечи Савјета брише се
тачка и додају се ријечи „на приједлог
грађана“.
Члан 9.
У члану 18. став 1. тачка 9. иза ријечи
„Начелника општине“ ставља се зарез и
додају ријечи „те Службе за мјесне
заједнице“.
Члан 10.
У члану 21. став 2. бришу се ријечи „на
жиро рачуну мјесне заједнице, односно“, те
ријечи: „након престанка својства првног
лица мјесне заједнице“.
Члан 11.
Члан 30. се мијења и гласи::
Мјесна заједница нема својство правног
лица.
Члан 12.
Члан 31 се мијења и гласи:
Општинска административна служба врши
овјеравање
одлука
Савјета
мјесних
заједница.
Члан 13.
Члан 33. и 34. Одлуке се бришу.
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-133/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г.Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
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На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), те
члана 18. и 59. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,
број: 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор на XXX сједници, одржаној дана
01.12.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке о збору
грађана
Члан 1.
У Одлуци о Збору грађана („Службени
гласник Општине Приједор“, број: 2/06),
члан 2. Одлуке мијења се и гласи:
Збор грађана чине грађани који имају
опште бирачко право, а уписани су у Извод
из централног бирачког списка за подручје
мјесне заједнице на којој се проводе избори.
Збор грађана може пуноважно одлучиватибирати ако је збору присутно:
у мјесној заједници која има до 1000
бирача, најмање 10 % бирача;
у мјесној заједници која има од 1000 до
3000 бирача, најмање 100+1 бирач,
у мјесној заједници која има преко 3000
бирача, најмање 200+1 бирач.
Збор грађана се може сазвати за насељено
мјесто у мјесној заједници, или за дио
мјесне заједнице а којем не може
присуствовати мање од 25 грађана
уписаних у бирачки списак, што се
дефинише у Одлуци за одржавање збора
грађана.
Ако се збор сазива за више мјесних
заједница морају бити испуњени услови из
става 2. овог члана за сваку мјесну
заједницу појединачно.
Члан 2.
У члану 3. Одлуке, став 1. алинеја 1.
послије ријечи: „кооптирани у Савјет
мјесне заједнице“ ставити „тачку“ а остали
дио текста се брише.
Члан 3.
У члану 5. Одлуке послије ријечи:
Скупштине општине“ додају се ријечи:
„шеф Службе за мјесне заједнице“

Број: 10/11

Члан 4.
У члану 9. Одлуке додаје се став 2. који
гласи:
„Овако изабрано тијело чини Радно
предсједништво Збора грађана за подручје
за које је сазвано“.
Члан 5 .
Члан 10 Одлуке се брише.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-134/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г Прим др. Азра Пашалић,с.р.
126

На основу одредаба члана 30. Закона о
локалној самоуправи ( «Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и
118/05), одредаба 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 XXX сједници, одржаној
01.12.2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о уступању на коришћење и управљање
простора „Зелене пијаце“ у насељу Урије
1. Јавном предузећу „Градска тржница“ а.д.
Приједор, даје се на коришћење и
управљање простор „Зелене пијаце“ у
насељу Урије у Приједору, које земљиште
је означено са к.ч.бр. 4164 и 4165/1 к.о.
Приједор 2.
2. Корисник ће простор из тачке 1. ове
Одлуке користити за обављање дјалатности
и вршење услуга у складу са одредбама
прописа који регулишу рад пијаца и
пијачном реду.
3. Корисник не смије без знања и
сагласности општине Приједор мијењати
намјену
нити
приступити
уређењу
предметних некретнина.
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4. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за стамбено комуналне послове.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-136/11.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011. Прим.др Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу одредаба члана 30. Закона о
локалној самоуправи ( «Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и
118/05), одредаба 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 XXX сједници, одржаној
01.12.2011. године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању на коришћење простора Сточне
пијаце у насељу Велико Паланчиште
1. Јавном предузећу „Комуналне услуге“
а.д. Приједор, даје се на коришћење и
управљање простор Сточне пијаце у насељу
Велико Паланчиште, које земљиште је
означено са к.ч.бр. 1186/20, 1170/2, 1169/13
и 1185/4 к.о. Приједор 2.
2. Корисник ће простор из тачке 1. ове
Одлуке користити за обављање дјалатности
и вршење услуга у складу са одредбама
прописа који регулишу рад пијаца, сточних
пијаца и пијачном реду.
3. Корисник не смије без знања и
сагласности општине Приједор мијењати
намјену
нити
приступити
уређењу
предметних некретнина.
4. За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за стамбено комуналне послове.
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5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-137/11.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011. Прим др Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 12. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана
18. Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и
9/07), члана 7. Одлуке о критеријумима,
начину и поступку расподјеле средстава
удружењиа и фондацијама („Службени
гласник општине Приједор“, број 3/06),
члана 138. Пословника Скупштине општине
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, број: 9/09), Скупштина општине
Приједор, на XXX сједници, одржаној
01.12.2011.године донијела је
ОДЛУКУ
о избору приоритетне области за
финансирање пројеката удружења и
фондација у 2012. години
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се приоритна
област:
1. запошљавање,
2. пољопривреда,
3. привреда,
4. туризам,
5. здравство,
6. образовање,
7. култура,
8. социјална заштита,
9. екологија,
10. људска права,
11. јачање демократског друштва,
12. развој спорта.
Из ових области финансираће се, из буџета
општине Приједор, пројекти удружења и
фондација у 2012. години.
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Члан 2.
Комисија именована од стране Начелника
општине Приједор, провешће конкурсну
процедуру, а након доношења Одлуке о
расподјели средстава и јавног објављивања
Одлуке, Начелник општине Приједор
закључиће уговор са удружењем или
фондацијом.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-139/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
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На основу члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник
Републике Српске", број: 68/07), члана 26.
Закона
о
позоришној
дјелатности
("Службени гласник Републике Српске",
број 25/02) и члана 18. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор",бр. 5/05 и 9/07), Скупштина
општине Приједор на XXX
сједници,
одржаној дана 01.12.2011. године, донијела
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора Позоришта
"Приједор" у Приједору
1. БАРОШ ЗОРАН, дипломирани филолог
разрјешава се дужности
директора
Позоришта "Приједор" у Приједору, ради
истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-111-184/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

130
На основу члана 18. став 2. Закона о
систему јавних служби ("Службени гласник
Републике Српске", број: 68/07), члана 26.
Закона
о
позоришној
дјелатности
("Службени гласник Републике Српске",
број 25/02) и члана 18. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине

Број: 10/11

Приједор",бр. 5/05 и 9/07) те приједлога
Управног одбора Позоришта Приједор,
Скупштина општине Приједор на XXX
сједници,
одржаној дана 01.12.2011.
године, донијела je
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора Позоришта
"Приједор" у Приједору
1. БАРОШ ЗОРАН, дипломирани филолог
именује се за директора Позоришта
"Приједор" у Приједору на период од 4
(четири) године
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-111-182/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
131
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
Нацрт одлуке о преносу
права коришћења на покретној војној
имовини, Скупштина општине Приједор на
XXX
сједници
одржаној
дана
01.12.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Нацрт одлуке о преносу права
коришћења на покретној војној имовини.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-135/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г Прим. др. Азра Пашалић

***
132
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 Паркинг
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Број: 10/11

сервиса за 2010.годину, Скупштина
општине Приједор на XXX сједници
одржаној дана 01.12.2011.године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Паркинг
сервиса за 2010.годину.

број: 9/09), Скупштина општине Приједор
на XXX сједници, одржаној 01.12.2011.
године, донијела је

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".

I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
следеће земљиште:
Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
-к.ч.бр. 1497/5 у површини од 26 м2
уписана у пл.бр. 925 к.о Приједор 2, као
добро у општој употреби путеви.
Према подацима земљишне књиге означено
са:
-дио к.ч.бр. 727/342, уписана у зк.ул.бр.1072
к.о. СП Приједор, уписана са правом
располагања у корист Општине Приједор са
дијелом 1/1.

Број:01-022-138/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
133
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 школској
2010/2011 години, Скупштина општине
Приједор на XXX сједници одржаној дана
01.12.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о школској
2010/2011 години, са приједлогом мјера за
побољшање васпитно-образовног процеса.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-140/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
134
ОДЛУКЕ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 20. Закона о
јавним путевима – пречишћен текст
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 5/10), члана 13. Закона о узурпацији
(„Службени гласник Републике Српске“,
број. 70/06), 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»,

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у
општој употреби – пут

II У катастарском операту земљишта за к.о.
Приједор 2, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке I ове одлуке као
некретнина у општој употреби – пут, а
наведено земљиште ће се уписати као
посјед Општине Приједор.
III Oва одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-141/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011 Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***
На основу одредаба члана 20. Закона о
јавним путевима – пречишћен текст
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 5/10), члана 13. Закона о узурпацији
(„Службени гласник Републике Српске“,
број. 70/06), 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 XXX сједници, одржаној 01.12.2011.
године, донијела је
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ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у
општој употреби – пут
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
следеће земљиште:
Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
-к.ч.бр. 5687/11 у површини од 5 м2
уписана у пл.бр. 925 к.о Приједор 2, као
добро у општој употреби путеви.
Према подацима земљишне књиге означено
са:
-дио к.ч.бр. 648/95, уписана у зк.ул.бр.679
к.о. СП Приједор, уписана као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
II У катастарском операту земљишта за к.о.
Приједор 2, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке I ове одлуке као
некретнина у општој употреби – пут, а
наведено земљиште ће се уписати као
посјед Општине Приједор.
III Oва одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-142/11.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011 Прим др. Азра Пашалић,с.р.

***
На основу одредаба члана 20. Закона о
јавним путевима – пречишћен текст
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 5/10), члана 13. Закона о узурпацији
(„Службени гласник Републике Српске“,
број. 70/06), 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 XXX сједници, одржаној 01.12.2011.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у
општој употреби – пут
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
следеће земљиште:

Број: 10/11

Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
-к.ч.бр. 1497/6 у површини од 17 м2
уписана у пл.бр. 925 к.о Приједор 2, као
добро у општој употреби путеви.
Према подацима земљишне књиге означено
са:
-дио к.ч.бр. 727/343, уписана у зк.ул.бр.1072
к.о. СП Приједор, уписано право
располагања у корист Општине Приједор са
дијелом 1/1.
II У катастарском операту земљишта за к.о.
Приједор 2, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке I ове одлуке као
некретнина у општој употреби – пут, а
наведено земљиште ће се уписати као
посјед Општине Приједор.
III Oва одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-143/11.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011 Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***
На основу одредаба члана 20. Закона о
јавним путевима – пречишћен текст
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 5/10), члана 13. Закона о узурпацији
(„Службени гласник Републике Српске“,
број. 70/06), 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 XXX сједници, одржаној 01.12.
2011.године донијела
ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у
општој употреби – пут
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
следеће земљиште:
Према подацима земљишне књиге означено
са:
- к.ч.бр.27/237, уписана у зк.ул.бр.753 к.о.
СП Приједор, као јавно добро – исказ I.
Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
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-к.ч.бр. 3232/2, двориште у површини од 10
м2
уписана у пл.бр. 905 к.о Приједор 2, као
посјед „ГП ТИИМ-ПД“ д.о.о. Приједор са
дијелом 1/1.
II У земљишним књигама за к.о. СП
Приједор, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке 1. ове одлуке као
некретнина у општој употреби – пут, а
наведено земљиште ће се уписати као
државна својина, са правом располагања у
корист Општине Приједор.
III Oва одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-144/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011.г Прим др. Азра Пашалић,с.р.

***
На основу одредаба члана 14.Закона о
експропријацији
(„Службени
гласник
Републике Српске“,број:112/06), члана 69.
Закона о Уставном суду - Пречишћени
текст („Службени гласник Републике
Српске“, број. 54/05), Одлуке Уставног суда
Републике Српске, број: У-16/07 од
19.05.2010.године („Службени гласник
Републике Српске“, број. 106/10), 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 XXX сједници
одржаној 01.12.2011.године, даје је
МИШЉЕЊЕ
1. Измјенама и допунама Регулационог
плана централне зоне Приједора са
споменичким комплексом („Службени
гласник општине Приједор“, број:7/07), у
улици Светосавска у Приједору, предвиђена
је изградња пословно стамбеног објекта

Број: 10/11

спратности
По+П+3
и
изградња
новопланиране улице, те је у ту сврху, у
циљу привођења земљишта крајњој намјени
предвиђеној
планским
документом,
неопходно
извршити
експропријацију
некретнина означених са:
Према подацима Земљишне књиге:
- к.ч.бр.12/112, градилиште у површини од
60 м2,
уписана у зк.ул.бр. 1734 к.о. Приједор као
државна својина, са уписаним привременим
правом коришћења у корист Зеленика
Стане рођ. Ристић са дијелом 2/3,
Маријановић Цвијете рођ. Зеленика са
дијелом 1/6 и Гаковић Десанке рођ.
Зеленика са дијелом 1/6.
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.ч.бр.2009/4, градилиште у површини од
81 м2,
уписане у пл.бр.845 к.о. Приједор 1, као
добро у општој употреби – путеви.
Како је изградња пословно стамбеног
објекта спратности По+П+3 и изградња
новопланиране улице предвиђена планским
документом
Измјене
и
допуне
Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом
(„Службени гласник општине Приједор“,
број:7/07), ова Скупштина сматра да је
основано да Влада Републике Српске
донесе одлуку, у смислу члана 14. Закона о
експропријацији,
да
је
изградња
планираних објеката од општег интереса и
да се за те сврхе може приступити
експропријацији непокретности означених
у тачки 1.
2. Ово мишљење ће се објавити у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-145/11 ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:01.12.2011. Прим.Др.Азра Пашалић,с.р.

***
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Број: 10/11

САДРЖАЈ
Број акта
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128

129
130
131

132
133
134

Страна

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту
Одлука о приступању изради Регулационог плана дијелова насеља
Доња Пухарска и Урије - I Фаза (Секција 1 и Секција 2) и II Фаза
(Секција 3)
Одлука о усвајању „Акционог плана за одрживо управљање енергијом
на подручју општине Приједор“
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор
Одлука о расписивању Jавног конкурса за избор и именовање Старјешине
општинске организације Територијалне ватрогасне јединице Приједор
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о мјесним заједницама
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о збору грађана
Одлука о уступању на коришћење и управљање простора „Зелене пијаце“
у насељу Урије
Одлука о давању на коришћење простора Сточне пијаце у насељу Велико
Паланчиште
Oдлука о избору приоритетне области за финансирање пројеката
удружења и фондација у 2012. години
Рјешење о разрјешењу директора Позоришта "Приједор" у Приједору
Рјешење о именовању директора Позоришта "Приједор" у Приједору
Закључак о усвајању Нацрта одлуке о преносу права коришћења на покретној
војној имовини
Закључак Извјештаја о раду Паркинг сервиса за 2010.годину.
З акључак Информација о школској 2010/2011 години, са приједлогом
мјера за побољшање васпитно-образовног процеса
ОДЛУКЕ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут
- Мишљење
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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 176. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 9/09), 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

