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На основу члана 18. Статута Општине
Приједор (Сл. гласник Општине Приједор
бр.5/2005) и чланова 133,134,135,136 и 137.
Пословника скупштине општине Приједор
(„Службени гласник Општине Приједор“
бр. 9/09) Скупштина општине Приједор на
XXXII сједници одржаној дана 16.02.2012.
године донијела је
ПРОГРАМ РАДА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
ЗА 2012. ГОДИНУ

БРОЈ
1

Wеb adresa
www.opstinaprijedor.org

партија и странака,
организација.

те

невладиних

Скупштина општине Приједор ће у
2012.години, своје активности усмјерити у
складу са овим Програмом рада који
обухвата најактуелнија питања друштвено
економског развоја која су од интереса за
грађане, предузећа, установе и друге облике
организовања живота и рада у општини
Приједор, као и
активности у вези са
провођењем Локалних избора предвиђених
за октобар мјесец и имплементацију
изборних резултата.

I УВОД
Програмом рада утврђује се садржај
послова и задатака Скупштине општине,
начин и рокови њиховог извршавања као и
носиоци тих активности.
Програм
рада
Скупштине
општине
Приједор
за
2012.годину
садржи
активности Скупштине којe произилазе из
Устава, Закона, Статута општине и других
прописа, утврђене политике и економског
развоја општине, као и друге послове и
задатке у рјешавању питања од интереса за
грађане.
У припреми за израду Програма рада
прибављени су приједлози и мишљења
Начелника општине Приједор и политичких

Током цијеле године Скупштина ће водити
активности у стварању услова за бољи рад
многих установа, предузећа, спортских
клубова и културно умјетничких друштава
те удружења грађана.
Скупштина ће разматрати и друга питања
која нису предвиђена овим Програмом, за
која током године покрену иницијативу
грађани, политичке странке и партије и
други легитимни субјекти, а у складу са
Законон, Статутом општине и Пословником
Скупштине општине .
Како је Програм сачињен по тромјесечјима,
у том смислу је и потребно пратити његово
извршење.
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II САДРЖАЈ ПРОГРАМА РАДА
I ЈАНУАР - МАРТ 2012.године
1. Приједлог Програма рада Скупштине
општине за 2012.годину
Обрађивач: Служба за административне
послове Скупштине општине
Предлагач:
Предсједница
Скупштине
општине
2. Извјештај о раду Начелника општине
и раду Општинске административне
службе за 2011.годину,
Обрађивач: Стручна служба Скупштине
општине и Начелника општине,
Предлагач: Начелник општине
3.
Приједлог
Програма
уређења
грађевинског земљишта за 2012.годину,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
4. Приједлог Одлуке о утврђивању базне
цијене за обрачун накнаде уређења
градског грађевинског земљишта за
2012.годину,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
5. Приједлог Одлуке о утврђивању
основице за израчунавање висине
једнократне ренте у 2012.години,
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
6. Приједлог Одлуке о уређењу простора
општине Приједор;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
7.Приједлог Одлуке о приступању изради
Плана
парцелације
зоне
уз
магистрални пут М-4 Приједор – Бања
Лука на потезу од Козарске улице до
пословне зоне „Чиркин поље Секција 1
Исток;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
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8. Информација о раду културних
установа у 2011.години.
- Народна библиотека „Ћирило и
Методије“
- Музеј Козаре Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директори културних
установа
Предлагач: Начелник општине
9. Извјештај о раду Јавних установа у
2011.години
- Позориште „Приједор“ Приједор
- Галерија 96 Приједор
- Центар за приказивање филмова
-ЈУ Спортска дворана „Младост“
Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, директори културних и
спортских установа
Предлагач: Начелник општине
10.Извјештај о раду ИПЦ „Козарски
вјесник“Приједор за 2011.годину
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор
Предлагач: Начелник општине
11. Информација о пружању правне
помоћи у општини Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач:Начелник општине
12. Приједлог Програма редовног
одржавања путева и улица за 2012.годину
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине
13.
Информација
о
реализацији
Оперативног плана добре управе у
области
вода и заштите животне средине на
подручју
општине
Приједор
за
2011.годину;
Обрађивач:Одјељење за стамбено-комуналне послове,
Предлагач: Начелник општине
14. Приједлог Оперативног плана добре
управе у области вода и заштите животне
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средине
општине
Приједор
за
2012.годину;
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине

2. Извјештај о извршењу Буџета општине
Приједор за период јануардецембар 2011.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине

15. Информација о реализацији Пројекта
водоснабдјевања SECO
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине

3. Извјештај о раду здравствених и
социјалних
установа
на
подручју
општине Приједор у 2011.години:
- Дом здравља Приједор
- Градска апотека Приједор
- Центар за социјални рад Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, директори здравствених
и социјалних установа
Предлагач: Начелник општине

16. Извјештај о раду Агенције за
економски развој општине Приједор
„ПРЕДА-ПД“ Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Агенција за економски
развој “ПРЕДА-ПД“ Приједор,
Предлагач: Начелник општине
17. Информација о раду Територијалне
ватрогасне јединице Приједор
Обрађивач: Одјељење за општу управу и
командир Територијалне ватрогасне
јединице Приједор
Предлагач: Начелник општине
18. Извјештај о раду РЈП-Сједиште
замјеника Приједор за 2011.годину
Обрађивач:
РЈП-Сједиште
замјеника
Приједор
Предлагач: Начелник општине
19. Информација о раду Јавне установе
Завода за запошљавање Републике
Српске – Филијала Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду
Предлагач: Начелник општине
20.Приједлог одлуке о равноправности
полова у општини Приједор
Обрађивач: Комисија за равноправност
полова.
Предлагач: Начелник општине
II АПРИЛ-ЈУНИ 2012.године
1.Утврђивање Нацрта Регулационог
плана дијела насеља Доња Пухарска – и
Урије I фаза- Секција 1 и Секција 2;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине

4. Информација о раду ОО Црвени крст
Приједор
Обрађивач:Одјељење
за
друштвене
дјелатности и ОО Црвеног крста Приједор
Предлагач:Начелник општине
5. Информација о раду спортских
клубова и спортских организација на
подручју општине Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности, Савјет за
спорт и представници спортских клубова
Предлагач: Начелник општине
6. Приједлог одлуке о додјели награда и
признања
општине
Приједор
за
2012.годину
Обрађивач: Комисија за награде и признања
и Служба за административне послове
Скупштине општине
Предлагач Начелник општине
7. Приједлог Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о комуналном реду;
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбенокомуналне послове,
Предлагач: Начелник општине
8.Информација о реализацији Програма
коришћења средстава за унапређење
пољопривредне
производње
за
2011.годину;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине
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9. Извјештај о раду А.Д. „Топлана“
Приједор за 2011.годину
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и предузеће
Предлагач: Начелник општине
10.Извјештај о раду А.Д. „Градска
тржница“ Приједор за 2011.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и предузеће
Предлагач: Начелник општине
11. Извјештај о раду А.Д. „Комуналне
услуге“ Приједор за 2011.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и предузеће
Предлагач: Начелник општине
12. Извјештај о раду А.Д. „Водовод“
Приједор за 2011.годину,
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и предузеће
Предлагач: Начелник општине
13. Извјештај о раду „Аутотранспорт
Приједор“ а.д.Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и предузеће
Предлагач: Начелник општине
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17. Информација о стању и перспективи
развоја воћарске производње на подручју
општине Приједор;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине
18.
Информација
о
остваривању
допунских права бораца по Одлуци о
допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих и умрлих
бораца („Службени гласник општине
Приједор“, број: 10/05 и 7/08);
Обрађивач:
Одјељење
за
борачкоинвалидску заштиту,
Предлагач: Начелник општине
19.Извјештај о раду Службе комуналне
полиције
за
период
01.01.-31.12.
2011.године;
Обрађивач: Служба комуналне полиције,
Предлагач: Начелник општине
20. Извјештај о раду Службе за
инспекцијски надзор за период 01.0131.12. 2011.године
Обрађивач: Служба за инспекцијски надзор,
Предлагач: Начелник општине

14. Информација о инфраструктурним
пројектима у 2012.години
Обрађивач:
Одјељење
за
стамбено
комуналне послове
Предлагач: Начелник општине

21. Извјештај о раду ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и ЈП „Завод за изградњу
града“ Приједор
Предлагач: Начелник општине

15. Информација о реализацији програма
кориштења средстава за подстицај у
предузетништву
малим и средњим
предузећима
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду
Предлагач: Начелник општине

22. Приједлог средњорочног плана и
програма за унапређење равноправности
полова у Општини Приједор 20122015.година
Обрађивач: Комисија за равноправност
полова
Предлагач: Начелник општине

16. Информација о статусу, броју и
структури развојних пројеката које треба
реализовати
у
2012.години
према
Стратегији развоја општине Приједор
2008 – 2013.године;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Агенција за економски
Развој
општине
Приједор
“ПРЕДА-ПД“ Приједор,
Предлагач: Начелник општине

III ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 2012.године
1. Приједлог Одлуке о доношењу
Регулационог плана дијела насеља Доња
Пухарска – и Урије I фаза Секција 1. и
Секција 2;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
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2.
Утврђивање
Нацрта
Плана
парцелације зоне уз магистрални пут М-4
Приједор – Бања Лука на потезу од
Козарске улице до пословне зоне
„Чиркин поље“- Секција 1 Исток;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
3. Приједлог одлуке о измјени Одлуке о
одређивању
граница
градског
грађевинског земљишта и осталог
грађевинског земљишта;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
4. Извјештај о извршењу Буџета општине
Приједор
за
период
јануар-јуни
2012.године,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине
5. Извјештај о раду Туристичке
организације општине Приједор;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Туристичка
организација
општине
Приједор,
Предлагач: Начелник општине
6. Извјештај о броју рођених и умрлих на
подручју
општине
Приједор
у
2011.години;
Обрађивач: Одјељење за општу управу,
Предлагач: Начелник општине
7. Информација о дјеци без родитељског
старања;
Обрађивач: Центар за социјални рад
Приједор,
Предлагач: Начелник општине
8.
Информација
о
примјени
алтернативних модела реаговања на
малољетнички криминалитет;
Обрађивач: Центар за социјални рад
Приједор,
Предлагач: Начелник општине
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9. Информација о проблемима и
потребама старих особа без породичног
старања;
Обрађивач: Центар за социјални рад
Приједор,
Предлагач: Начелник општине
10. Извјештај Центра за социјални рад и
постпенална заштита;
Обрађивач: Центар за социјални рад
Приједор,
Предлагач: Начелник општине
11. Информација о раду Пореске управе
РС-Подручни центар Приједор
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду и Пореска управа РСПодручни центар Приједор
Предлагач: Начелник општине
IV ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР - 2012.године
1. Приједлог Одлуке о доношењу Плана
парцелације зоне уз магистрални пут М4 Приједор –Бања Лука на потезу од
Козарске улице до пословне зоне
„Чиркин поље“ Секција 1 Исток;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
2. Приједлог Одлуке о утврђивању
пореске
стопе
за
опорезивање
непокретности на подручју општине
Приједор за 2013.годину
Обрађивач: Одјељење за финансије
Предлагач: Начелник општине
3. Приједлог Одлуке о приступању
изради Ревизије измјене и допуне
Регулационог плана централног подручја
Приједора са споменичким комплексом;
Обрађивач:
Одјељење
за
просторно
уређење,
Предлагач: Начелник општине
4.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о
усвајању буџета Општине Приједор за
2012.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине
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5.Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о
извршењу буџета Општине Приједор за
2012.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине
6.Приједлог Одлуке о усвајању буџета
Општине Приједор за 2013.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине
7.Приједлог Одлуке о извршењу буџета
Општине Приједор за 2013.годину,
Обрађивач: Одјељење за финансије,
Предлагач: Начелник општине
8. Информација о избору и реализацији
пројеката омладинског сектора на
подручју општине Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и Комисија за
додјелу
средстава за младе
Предлагач: Начелник општине
9. Извјештај о раду Дјечијег вртића
„Радост“ Приједор
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности и директор Дјечијег вртића
„Радост“ Приједор
Предлагач: Начелник општине
10.
Приједлог
Одлуке
о
избору
приоритетних области за финансирање
пројеката невладиних организација у
2013.години;
Обрађивач:Одјељење за друштвене дјелатности, Комисија за сарадњу саудружењима и фондацијама општине Приједор.
Предлагач:Начелник општине
11. Информација о избору и реализацији
пројеката невладиних организација у
2012.години
Обрађивач:Одјељење
за
друштвене
дјелатности
Предлагач:Начелник општине
12. Информација о школској 2011/2012.
години са приједлогом мјера за побољшање васпитно–образовног процеса
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности,Активи директора основних и
средњих школа
Предлагач: Начелник општине
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13. Информација о броју и структури
привредних
субјеката
(правних
и
физичких лица) на подручју општине
Приједор;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине
14. Извјештај о раду Фондације за развој
„Приједор“;
Обрађивач: Одјељење за привреду и
пољопривреду,
Предлагач: Начелник општине
15. Информација о раду Савјета мјесних
заједница;
Обрађивач: Служба за мјесне заједнице,
Предлагач: Начелник општине
16. Извјештај о реализацији Акционог
плана за сузбијање малољетничке
деликвенције на подручју општине
Приједор 2011-2013
Обрађивач: Одјељење за друштвене
дјелатности
Предлагач: Начелник општине
III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Скупштина општине Приједор ће за
планирани период односно у 2012. години
на основу захтјева одборника, политичких
партија и странака те других субјеката који
креирају политику локалне заједнице
покренути питања и по потреби одржати
тематске сједнице скупштине општине из
области гдје је општина надлежна да их
уређује и дјелује у складу са законом.
У току календарске године, Станица јавне
безбједности поднијеће
информацију о
безбједносној ситуацији на подручју
општине Приједор.
IV МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА
Обавеза свих носилаца активности и
задатака при реализацији овог Програма а у
циљу ефикаснијих припрема сједница
скупштина:
- да материјали буду стручно обрађени и
припремљени
у
довољном
броју
примјерака, са јасно назначеним и
образложеним разлозима и циљевима,
писани језички и граматички јасним
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ријечима, уз појашњење свих стручних
израза,
- да материјале претходно доставе на
разматрање
овлаштеном предлагачу, а
након тога, у случају да то буде потребно,
са извршеним исправкама, измјенама и
допунама, најкасније 10 дана прије
одржавања сједнице, доставе материјале
Стручној служби ради благовремене
доставе и дистрибуције материјала за
засједање Скупштине општине како би
Скупштина могла одржавати сједнице
према Програму
- да материјале разматрају радна тијела
Скупштине општине из своје надлежности
те мишљења о истим доставе Скупштини.
Овај Програм ће се доставити свим
носиоцима активности и задатака, као и
свим другим субјектима заинтерсованим за
његово праћење и реализацију.
Број: 01-022-4/12
Приједор
Датум:16.02.12.

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

***
2
На основу члана 8. став 3. Закона о порезу
на непокретности („Службени гласник
Републике Српске“, број 110/08 и 118/09),
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
XXXII сједници, одржаној 16.02.
2012.године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању пореске стопе за опорезивање
непокретности на подручју општине
Приједор за 2012.годину
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се пореска стопа за
опорезивање непокретности на подручју
општине Приједор за 2012.годину, у износу
од 0,18% од процјењене вриједности
непокретности.
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Члан 2.
Непокретностима, у складу са Законом о
порезу на непокретности, сматра се
земљиште са свим оним што је трајно
спојено са њим, што је изграђено на
површини, изнад или испод земљишта.
Члан 3.
Пореску основицу за обрачун пореза на
непокретност
представља
тржишна
вриједност непокретности.
Тржишна вриједност непокретности је њена
вриједност на дан 31. децембра претходне
године.
Члан 4.
Порески обвезник може бити ослобођен
обавезе плаћања пореза у случају обављања
дефицитарне
производно-занатске
привредне дјелатности, о чему посебну
одлуку доноси Скупштина Општине.
Члан 5.
Пореска стопа пореза на непокретности не
може се умањивати у току једне пореске
године.
Члан. 6.
Задужује се Одјељење за финансије да
Одлуку усвојену од стране Скупштине
Општине достави Пореској управи.
Члан 7.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука
број: 01-022-148/11 од 12.12. 2011.године.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број: 01-022-3/12
Приједор
Датум:16.02.12.г

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

***
3
На основу члана 72. став 2 Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 114. Закона о здравственој
заштити („Службени гласник Републике
Српске“, број: 106/09) и члана 18. Статута
Општине Приједор („Службени гласник
Општине Приједор“, број: 5/05 и 9/07)
Скупштина Општине Приједор, на XXXII
сједници одржаној 16.02.2012. године
доноси
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ОДЛУКУ
о именовању мртвозорника
I
Овом Одлуком именују се доктори
медицине за утврђивање времена и узрока
смрти лица умрлих ван здравствених
установа на подручју Општине Приједор.
II
За утврђивање узрока смрти која је
наступила насилним или природним путем
именују се слиједећи доктори:
1. Балабан Др.Николина,
2. Кецман Др. Душица,
3. Миодраговић Др. Младен,
4. Росић Др. Младенко.
За утврђивање узрока смрти која је
наступила природним путем именују се
слиједећи доктори:
1. Пралица Др. Драган,
2. Ахмић Др. Земира,
3. Мутић Др. Ђурђица,
4. Ђерић Др. Дијана,
5. Бандука Др. Тијана,
6. Мутић Др. Мирон,
7. Пејовић Др. Оливера,
8. Рајлић-Вукота Др. Далиборка,
9. Сенић Др. Драгиња,
10. Иглић Др. Александра,
11. Савић-Кочовић Др. Биљана,
12. Јаворић Др. Сњежана,
13. Радановић Др. Гордана,
14. Ковачевић Др. Сања,
15. Петош-Каралић Др. Данијела,
16. Кос Др. Ружица,
17. Тодоровић-Грбић Др. Данијела,
48. Кецман-Продан Др. Сања,
19. Росић Др. Данка,
20. Шкерић Др. Златко,
21. Галић Др. Бранкица,
22. Добрић Др. Дарко,
23. Грбић Др. Мирко,
24. Ђуђић Др. Дамир,
25. Пекез Др. Сњежана,
26. Дикић Др. Маја,
27. Вукић Др. Весна,
28. Ступар Др. Мирјана,
29. Симеуновић Др. Немања,
30. Ђаковић Др. Елвира,
31. Миловановић Др. Наташа,
32. Шкрбић Др. Сања,
33. Грбић Др. Дарио.
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III
Обавезују се именовани мртвозорници из
тачке 2. да у складу са Законом о
здравственој заштити РС („Службени
гласник Републике Српске“, број: 106/09)
Правилником о поступку утврђивања смрти
лица („Службени гласник Републике
Српске“, број: 65/10) и правилима и
кодексом
медицинске
струке,
врше
утврђивање времена и узрока смрти за лица
умрла ван здравствених установа на
подручју Општине Приједор.
IV
Именованим мртвозорницима и њиховим
замјеницима припада накнада за извршену
услугу мртвозорства а у складу је са чланом
114. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 106/09) и Одлуком о накнадама
докторима мртвозорницима за преглед
умрлих лица, коју је донио Начелник
Општине Приједор од број 02-40-52/12 од
19.01.2012. године.
V
Накнаду за
преглед умрлих лица
обрачунава Одјељење за друштвене
дјелатности, на основу евиденција о
извршеним прегледима коју воде доктори
медицине
VI
Накнада лицима из тачке 5. ове Одлуке
исплатиће се из планираних средстава
Буџета Општине Приједор са ставке 412900
Трошкови мртвозорства, а дефинисаће се
Уговором о извршењу услуга утврђивања и
узорака смрти за лица умрла ван
здравствене установе између Општине
Приједор (наручилац услуга) и доктора
мртвозорника (давалац услуга).
VII
Доношењем ове Одлуке престаје да важи
Одлука о именовању мртвозорника број:
01-022-114/11 од 25.10.2011. године.
VIII
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-5/12
Приједор
Датум:16.2.12.г.

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

***
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4
На основу члана 125.Закона о основном
образовању и васпитању
(„Службени
гласник РС“ број 74/08 и104/11), члана 95.
Закона о средњем образовању и васпитању
(„Службени гласник РС“ број 74/08
104/11), члана 7. Правилника о избору и
раду школског одбора („Службени гласник
РС“ број 7/09 и 37/09) и члана 18. Статута
општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор“ број:5/05 и 9/07),
Скупштина општине Приједор на XXXII
сједници одржаној дана 16.02.2012. године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању школских
одбора основних и средњих школа у
Приједору
1. У Рјешењу о именовању школских
одбора основних и средњих школа у
Приједору број 01-111-116/09 од 25.06.
2009.године („Службени гласник општине
Приједор“ број 7/09 ) у тачки I подтачка 15.
врше се измјене те се у школски одбор
Гимназије „Свети Сава“ Приједор, именује
Шормаз др Слободанка из Приједора,
умјесто Совиљ Валентине која је поднијела
оставку.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
Општине Приједор“.
Број:01-111-16/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.02.12.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***
5
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 ЈУ Завод
за запошљавање Републике Српске-ПалеФилијала
Приједор
за
2011.годину,
Скупштина општине Приједор на XXXII
сједници одржаној дана 16.02.2012.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду ЈУ Завод
за запошљавање Републике Српске-ПалеФилијала Приједор за 2011.годину
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-6/12
Приједор
Датум:16.02.12.г.

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

***
6
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
Правобранилаштва РС- Сједиште замјеникa
Приједор
за
2011.годину,Скупштина
општине Приједор на XXXII сједници
одржаној дана 16.02.2012.године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду
Правобранилаштва РС- Сједиште замјеникa
Приједор за 2011.годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-7/12
Приједор
Датум:16.02.12.г

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

***
7
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
Инфомрација о броју свих уписа у матичне
књиге рођених, вјечаних и умрлих на
подручју општине Приједор у 2011.години,
Скупштина општине Приједор на XXXII
сједници одржаној 16.02.2012. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Инфомрација о броју свих
уписа у матичне књиге рођених, вјечаних и
умрлих на подручју општине Приједор у
2011.години.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-8/12
Приједор
Датум:16.02.12.г.

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

8
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ОБЛАСТИ
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 члана 140.
Пословника Скупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број: 9/09), Скупштина општине Приједор
на XXXII сједници, одржаној 16.02.2012.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о уступању на коришћење простора кина
„Козара“ у улици Краља Петра Првог
Ослободиоца у Приједору
1. Јавној установи „Центар за приказивање
филмова“ Приједор, даје се на коришћење
простор кина „Козара“ у улици Краља
Петра Првог Ослободиоца у Приједору.
2. Корисник ће простор из тачке 1. ове
Одлуке користити за обављање дјалатности
и вршење услуга у складу са законским
одредбама.
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.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-9/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.02.2012.г Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***

БРОЈ: 1/12

На основу одредаба члана 15. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 112/06), члана 4. Правилника о
поступку јавног надметања за продају
грађевинског земљишта у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 14/07), 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 XXXII сједници, одржаној 16.02.2012.
године, донијела је
ОДЛУКУ
o начину и условима јавне продаје
грађевинског земљишта у државној својини
I Под условима и на начин регулисан овом
одлуком
спровешће се
лицитацијом
продаја грађевинског земљишта у државној
својини и то:
Према подацима Земљишне књиге:
- к.ч.бр.153/12, у површини од 1 656 м2,
уписана у зк.ул бр. 150 к.о. Чиркин Поље
као државна својина са правом располагања
у корист Општине Приједор.
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.ч.бр.5199/1, у површини од 1 656 м2,
уписана у пл.бр.18/15 к.о.Приједор 2.
II Вриједност грађевинског земљишта из
тачке I ове одлуке износи 127.512,00КМ
(словима:стотинудвадесетседамхиљадаипет
стотинадванаест конвертибилнихмарака),
односно 77 КМ по 1м2 грађевинског
земљишта.
III Почетна продајна цијена некретнина из
тачке I
износи 127.512,00 КМ
(словима:стотинудвадесетседамхиљадаипет
стотинадванаест конвертибилних марака),
IV За учешће у поступку лицитације
учесник је дужан уплатити износ од 10% од
продајне цијене, на жиро рачун јединствени рачун трезора општине
Приједор код NLB Razvojne banke Prijedor,
број: 562 0070000266805.
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V Продајну цијену наведеног земљишта
учесник лицитације са којим ће се
закључити уговор обавезан је уплатити у
року од 15 дана од дана закључивања и
нотарске обраде уговора о купопродаји.
VI Поступак лицитације грађевинског
земљишта спровешће Комисија за продају
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини.
VII Овлашћује се Начелник општине
Приједор да са учесником лицитације чија
понуда буде утврђена као најповољнија,
закључи купопродајни уговор, у циљу
регулисања међусобних права и обавезе
уговорних страна.
VIII Oва одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном
гласнику општине Приједор».
Број:01-022-10/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.02.12.г.
Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***
На основу одредаба члана 15. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске»,
број: 112/06), члана 4. Правилника о
поступку јавног надметања за продају
грађевинског земљишта у државној својини
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 14/07), члана 18. Статута општине
Приједор («Службени гласник општине
III За учешће у поступку лицитације
учесник је дужан уплатити износ од 10% од
продајне цијене, на жиро рачун јединствени рачун трезора општине
Приједор код NLB Razvojne banke Prijedor,
број: 562 0070000266805.
IV Продајну цијену наведеног земљишта
учесник лицитације са којим ће се
закључити уговор обавезан је уплатити у
року од 15 дана од дана закључивања и
нотарске обраде уговора о купопродаји.
V Поступак лицитације грађевинског
земљишта спровешће Комисија за продају
неизграђеног грађевинског земљишта у
државној својини.

БРОЈ: 1/12

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 XXXII сједници, одржаној 16.02.2012.
године, донијела је
ОДЛУКУ
o начину и условима јавне продаје
грађевинског земљишта у државној својини
I Под условима и на начин регулисан овом
одлуком
спровешће се
лицитацијом
продаја грађевинског земљишта у државној
својини и то:
Према подацима катастарског операта
земљишта:
- к.ч.бр.4441/1 у површини од 570 м2,
уписана у пл.бр.3064 к.о.Приједор 2 као
посјед општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима Земљишне књиге:
- к.ч.бр.787/10, уписана у зк.ул бр. 2706 к.о.
Приједор као државна својина са правом
располагања у корист Општине Приједор и
дио к.ч.бр. 788/14, 798/11, 788/8 и 798/5 к.о.
Приједор.
II Вриједност грађевинског земљишта из
тачке I ове одлуке износи 265 КМ по 1м2
земљишта, што представља и почетну
продајну цијену некретнина.
VI Овлашћује се Начелник општине
Приједор да са учесником лицитације чија
понуда буде утврђена као најповољнија,
закључи купопродајни уговор, у циљу
регулисања међусобних права и обавезе
уговорних страна.
VII Oва одлука ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у «Службеном
гласнику општине Приједор».
Број:01-022-11/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:16.02.12г.
Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***
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9
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 02- 40- 2434 /11
Датум: 30.12.2011.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), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
75.768,68 КМ, „Aутотранспорт Приједор“
а.д. Приједор, на име докупа стажа за
остваривање права на пензију за 13 радника
овог предузећа.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета општине Приједор, са ставке
4127002 Учешће у пројектима из
Стратегије, на жиро рачун број: 562-00780949073-96, отворен код Развојне банке,
ЈИБ: 4403207760007.
III
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: 02-40-125/12
Датум: 06.02.2012.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ), а у вези са чланом 46. Статута
општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005) и Одлуке
о усвајању Буџета општине Приједор за
2012.годину („Службени гласник општине
Приједор“, број: 11/11), Начелник општине
Приједор, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства А.Д.
„Топлана“ Приједор у износу од 800.000,00

БРОЈ: 1/12

КМ (словима: осамстотинаконвертибилних
марака) на име субвенције за набавку
мазута за грејну сезону 2011/2012 годину.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор за
2011.годину, на терет ставке 414100
Субвенција А.Д. Топлани, на жиро рачун
број:
5712000000009572,
ЈИБ:
4400700950002, у десет једнаких мјесечних
рата, односно по 80.000,00 КМ до 25-ог у
мјесецу.
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- 133 /12
Датум: 07.02.2012. 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, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
укупном износу од 25.000,00 КМ J.З.У
Дом здравља Приједор, на име трошкова
мртвозорства.
2. Средства из тачке један ове одлуке
исплатити из буџета Општине са позиција
412900 Tрошкови мртвозорства, квартално
у четири једнаке рате, односно у износу од
по 6.250,00 КМ, на жиро рачун број:
5620070000030125, отворен код НЛБ
Развојне банке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
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Број: 02-40-82 /12
Датум: 27.01.2012.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и
члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор",
број: 5/2005), Начелник општине Приједор,
доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 10.000,00 KM ФК „РУДАР“ Приједор из
Приједора за наставак првенствене сезоне
такмичења 2011/2012 године.

БРОЈ: 1/12

објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-93 /12
Датум: 31.01.2012.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), Начелник
општине Приједор, д о н о с и

2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 4152001 Дотација за спортске
клубове по програму, на жиро рачун број:
562-007-00000145-08, ЈИБ: 4401534030001.

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 30.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада
ове медијске куће у 2012.години.

3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а за извршење исте надлежно је
Одјељење за финансије.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-202 /12
Датум: 21.02.2012.године

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: 562007-00062639-92, отворен код Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.

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), Начелник
општине Приједор, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 20.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор.
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: 562007-00062639-92, 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

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: 02-40-52/12
Датум: 19.01.2012-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 09/07), а у вези са
чланом 114. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник Републике Српске“
број: 106/09), Начелник општине Приједор,
доноси
ОДЛУКУ
о накнадама докторима мртвозорницима за
преглед умрлих лица
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Члан 1.
Овим Одлуком одређује се накнада
докторима медицине за утврђивње времена
и узрока смрти лица умрлих ван
здравствене установе.
Члан 2.
Докторима мртвозорницима, који учествују
у утврђивању узрока и времена смрти за
лица умрла ван здравствене установе
одређује се накнада у слиједећим износима:
У случају насилне смрти празником и
недељом накнада износи 40,00 КМ.
У случају насилне смрти радним даном
накнада износи 30,00 КМ.
У случају природне смрти накнада износи
13.00 КМ.
Члан 3.
Накнаду за
преглед умрлих лица
обрачунава Одјељење за друштвене
дјелатности на основу извјештаја ЦЈБ Бања
Лика – Станица јавне безбједности
Приједор и евиденције о извршеним
прегледима
коју
воде
доктори
мртвозорници
овјерену
од
стране
претпостављених.
Напријед наведену документацију доктори
мртвозорници
су
дужни
доставити
Одјељењу за друштвене дјелатности.
Члан 4.
Накнада из члана 3. ове Одлуке исплатиће
се из средстава Буџета општине Приједор.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се
Одјељење за друштвене дјелатности и
Одјељење за финансије.
Члан 6.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи
Одлука о накнадама докторима медицине за
преглед умрлих лица број: 02-40-48/08 од
15.01.2008. године.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
иста ће бити објављена у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
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Број: 02- 40-107/12
Датум: 02.02.2012.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, доноси
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу
пензионера
Приједор
I
Одобравају се новчана средства у износу од
32.500,00 КМ Удружењу пензионера
општине Приједор на име помоћи
пензионерима, a према Плану утрошка
средстава из буџета општине Приједор за
помоћ пензионерима у 2012.години.
II
Планом буџета за 2012.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
32.500,00 КМ, а у складу са Планом
утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима
у 2012.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.
***
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Број: 02-40-9 /12
Датум: 03.01.2012.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и
члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор",
број: 5/2005), Начелник општине Приједор,
доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 15.000,00 KM у корист Светосавска
омладинска заједница Приједор на име
организације дочека Православне Нове
2012.године, на Тргу између робних кућа.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 4129002 Остали непоменути
расходи -Трошкови прослава, на жиро
рачун број: 5673631901547450, отворен код
Volksbank, ЈИБ: 4400989250011.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а за реализацију исте задужује
се Одјељење за финансије и иста ће се
објавити у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 30. Закона о угоститељству
(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 15/10), члана 5. тачка 3. Закона о
празницима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 43/07),
члана 46. Статута општине Приједор („Сл.
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и
9/07 ), и члана 13. Одлуке о одређивању
радног времена и извођењу музичких и
других садржаја у угоститељским објектима
на подручју општине Приједор („Сл.
гласник општине Приједор“, број: 2/10),
Начелник Општине Приједор, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
У периоду од 15.12.2011. године до
15.01.2012. године, сви угоститељски
објекти на подручју општине Приједор,
могу радити дуже у односу на радно
вријеме прописано Одлуком о одређивању
радног времена и извођењу музичких и
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других садржаја у угоститељским објектима
на подручју општине Приједор, број: 01022-151/11 од 12.12.2011. године.
II Угоститељски објекти из тачке I могу
радити у неограниченом радном времену, у
дане:
- 31.12.2011. године,
- 01.01.2012. године,
- 06.01.2012. године,
- 13.01.2012. године и
- 14.01.2012. године.
III
У остале дане наведеног периода,
угоститељски објекти могу радити 1 (један)
сат дуже у односу на радно вријеме
прописано Одлуком о одређивању радног
времена и извођењу музичких и других
садржаја у угоститељским објектима на
подручју општине Приједор, број: 01-022151/11 од 12.12.2011. године, и то:
Ресторани, угоститељски објекти за
исхрану и пиће и угоститељски објекти за
пиће:
-од 07,00 до 24,00 часа, радним данима,
-од 07,00 до 01,00 час, викендом (петак и
субота).
Диско-барови, диско-клубови (дискотеке),
барови и ноћни барови:
-од 19,00 до 03,00 часа, радним данима,
-од 19,00 до 04,00 часа, викендом (петак и
субота).
IV
Угоститељски објекти, смјештени у
стамбено-пословним објектима колективног
становања, у наведеном периоду, могу
радити:
- од 07,00 до 23,00 часа, радним данима и
викендом (петак и субота).
V
Музички садржаји могу се изводити
само како је прописано Одлуком о
одређивању радног времена и извођењу
музичких
и
других
садржаја
у
угоститељским објектима на подручју
општине Приједор, број: 01-022-151/11 од
12.12.2011. године.
VI Овај Закључак доноси се због потребе за
дужим радом угоститељских објеката за
предстојеће републичке и вјерске празнике,
када се очекују многа културна и друга
дешавања, долазак већег броја туриста, те је
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потребно обезбиједити богату и разноврсну
угоститељско-туристичку понуду.
VII Овај закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број: 02-32-17/11. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 22.12.2011.г. Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 15. став 1. Закона о
трговини („Службени гласник Републике
Српске“, број: 06/07), члана 12. Закона о
занатско-предузетничкој дјелатности –
пречишћен текст („Службени гласник
Републике Српске“, број: 72/07), члана 5.
тачка 3. Закона о празницима Републике
Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број: 43/07) и члана 46. Статута
Општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор“, број: 5/05 и 9/07),
Начелник Општине Приједор, доноси
ЗАКЉУЧАК
I
У периоду од 25.12.2011. године до
15.01.2012. године, сва правна лица и
предузетници који обављају трговинску,
занатску и услужну дјелатност на подручју
општине Приједор, могу да раде дуже, у
односу на радно вријеме прописано
Одлуком о одређивању радног времена
правним лицима и предузетницима који
обављају трговачку, занатску, услужну и
дјелатност игара на срећу на подручју
општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор, број: 2/10). У наведеном
периоду могу да раде и сви производни и
прерађивачки капацитети привредних
субјеката и то у времену који захтијева
процес производње и рада.
II
У периоду од 25.12.2011. године до
15.01.2012. године могу да раде:
- продајни објекти у којима се обавља
трговина на мало – класичне продавнице,
самопослуге,
дисконтне
продавнице,
бутици, робне куће, киосци, трговине на
мало цвијећем, меснице, трговине на мало
погребном опремом, трговине на мало
кориштеним возилима, трговачки центри,
тржнице, складишта и стоваришта у којима
се обавља трговина на велико и мало,
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- занатске и услужне дјелатности Законом
дефинисане (аутопраоне, одржавање и
оправка моторних возила, фризерски и
други третмани за уљепшавање, оправка
обуће, оправка предмета за личну употребу
и употребу у домаћинству и сл.).
III Субјекти из тачке II могу да раде:
- у времену од 07,00 до 23,00 часа, сваким
радним даном,
- у времену од 08,00 до 21,00 час, недјељом
(изузев у недјељу 01.01.2012. године)
- у времену од 8,00 до 16,00 часова, у
понедјељак 02.01.2012. године.
IV У понедјељак 09.01.2012. године, сви
продајни објекти у којима се обавља
трговина на мало цвијећем (цвјећаре) и
меснице, могу да раде:
- у времену од 08,00 до 14,00 часова, a
субјекти побројани у члану 5. Одлуке о
одређивању радног времена правним
лицима и предузетницима који обављају
трговачку, занатску, услужну и дјелатност
игара на срећу на подручју општине
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, број: 2/10), - субјекти који
обављају дјелатност производње и продаје
хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
апотеке, драгстори, трговински објекти у
аутобуској и жељезничкој станици и на
бензинским пумпним станицама, као и
продавнице погребном опремом - могу да
раде:
- у времену од 00,00 до 24,00 часа, како је и
прописано чланом 5. наведене Одлуке.
V Овај Закључак се доноси због указане
потребе за дужим радним временом у циљу
задовољења повећаних потреба грађана у
вријеме предстојећих празника, као и
задовољења потреба већег броја туриста
чији долазак се очекује у наведеном
периоду.
VI Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број: 02-32-16/11. НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Датум: 23.12.2011. г. Марко Павић,с.р.
***
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БИШЋАНИ
Збор грађана
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ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Божићи
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Божићи изабрани су:

Дана: 22.01.2011. године
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број Б-8/10 од
27.12.2010. године, на Збору грађана
одржаном дана 22.01.2011. године донесена
је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Бишћани
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Бишћани изабрани су:
1. Дедић Денис;
2. Кадирић Хасан;
3. Кадић Алмир;
4. Трепић Санел;
5. Насић Емина;
6. Хегић Халид;
7. Дуратовић Мирсад;
8. Кадирић Сутко;
9. Кадирић Суад.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Бишћани изабран је Дуратовић Мирсад.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Дуратовић Мирсад, с.р.
***
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БОЖИЋИ
Збор грађана
Дана: 16.01.2011. године
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број 09-07-88/10 од
01.12.2010. године, на Збору грађана
одржаном дана 16.01.2011. године донесена
је:

1. Бановић Стојан;
2. Радаковић Зоран;
3. Котроман Верослав;
4. Буцало Маринко;
5. Бановић Миро;
6. Бановић Бошко;
7. Рајлић Горан.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Божићи изабран је Бановић Стојан.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Бановић Стојан, с.р.
***
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БУСНОВИ
Збор грађана
Дана: 05.02.2011. годинеНа основу Одлуке
Савјета мјесне заједнице о расписивању и
спровођењу избора за савјет мјесне
заједнице,
број
09/3-016-65/10
од
10.12.2010. године, на Зборовима грађана
одржаним дана 30.01.2011. године и
05.02.2011. године донесена је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Буснови
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Буснови изабрани су:
1. Топић Радојица;
2. Вучковић Бране;
3. Стојић Душко;
4. Кондић Младен;
5. Суртов Рајко;
6. Крнета Радивој;
7. Прерад Далиборка;
8. Стојанчић Драшко;
9. Каурин Миле.
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II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Буснови изабран је Топић Радојица.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Петровић Сретко, с.р.
Тошић Драган, с.р.
***
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ГОРЊИ ПЕТРОВ ГАЈ
Збор грађана
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЈУТРОГОШТА
Збор грађана
Дана: 14.05.2011. године
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-Б21/11 од 14.04.2011. године, на Збору грађана
одржаном дана 14.05.2011. године донесена
је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Јутрогошта

Дана: 16.07.2011. године
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-052/11 од 23.05.2011. године, на Збору грађана
одржаном дана 16.07.2011. године донесена
је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Горњи Петров Гај
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Горњи Петров Гај изабрани су:
1. Велаула Горан;
2. Савић Марко;
3. Лукић Страхиња;
4. Лончар Душан;
5. Радивојац Слободан;
6. Лукић Милојица;
7. Радивојац Давор.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Горњи Петров Гај изабран је Велаула
Горан.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Велаула Раденко, с.р.
***

I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Јутрогошта изабрани су:
1. Мутић Дејан;
2. Мутић Љубан;
3. Бојанић Михајло;
4. Бојанић Жељко;
5. Милашиновић Бојан;
6. Бојанић Душан;
7. Кесар Мирослав.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Јутрогошта изабран је Мутић Дејан.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Бојанић Жељко, с.р.
***
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КЕВЉАНИ
Збор грађана
Дана: 30.07.2011. године
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-О309/11 од 28.05.2011. године, на Збору
грађана одржаном дана 30.07.2011. године
донесена је
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ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Кевљани
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Кевљани изабрани су:
1. Перванић Кемал;
2. Кевац Сенад;
3. Јакуповић Елвис;
4. Јакуповић Абаза;
5. Хаџић Сенад;
6. Хаџић Месуд;
7. Јакуповић Џемал;
8. Перванић Касим;
9. Хаџић Амир.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Кевљани изабран је Перванић Кемал.
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10. Килић Шефик;
11. Кулашић Мелиса.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Козарац изабран је Хаџић Екрем.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Шкерић Златко, с.р.
***
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ПЕТРОВО
Збор грађана
Дана: 13.02.2011. године

III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Хаџић Асим, с.р.
***
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
КОЗАРАЦ
Збор грађана
Дана: 26.02.2011. године
На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-К403/11 од 01.02.2011. године, на Збору
грађана одржаном дана 26.02.2011. године
донесена је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Козарац
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Козарац изабрани су:
1. Хаџић Екрем;
2. Шкерић Златко;
3. Мујагић Емсуда;
4. Јолдић Хамдија;
5. Блажевић Сувад;
6. Деумић Амир;
7. Хегић Амир;
8. Ђонлагић Адмир;
9. Муминхоџић Исмет;

На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број 09/03-01669П/10 од 24.12.2010. године, на Зборовима
грађана одржаним дана 06.02.2011. године
и 13.02.2011. године донесена је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Петрово
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Петрово изабрани су:
1. Торбица Миланко;
2. Кецман Маринко;
3. Стакић Слободан;
4. Марчетић Жељко;
5. Јакуповић Бесим;
6. Вармаз Ајдин;
7. Мешић Хамдија;
8. Милуновић Милан;
9. Софтић Фадил.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Петрово изабран је Торбица Миланко.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Бујић Мирко, с.р.
Милуновић Милан, с.р.
***
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
РИЗВАНОВИЋИ
Збор грађана

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ПРИЈЕДОР
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЧЕЈРЕЦИ
Збор грађана

Дана: 31.07.2011. године

Дана: 12.02.2011. године

На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за
савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-Х38/11 од 23.07.2011. године, на Збору грађана
одржаном дана 31.07.2011. године донесена
је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Ризвановићи

На основу Одлуке Савјета мјесне заједнице
о расписивању и спровођењу избора за

I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Ризвановићи изабрани су:
1. Хамзић Зијад;
2. Алишковић Адила;
3. Дуратовић Исмир;
4. Кадирић Сеад;
5. Карагић Екрем;
6. Карагић Сеад;
7. Дедић Асим;
8. Халиловић Мирзет;
9. Кадирић Бењамин.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Ризвановићи изабран је Хамзић Зијад.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Ризвановић Ризах, с.р.
***

савјет мјесне заједнице, број 09/3-016-Б2/11 од 18.01.2011. године, на Збору грађана
одржаном дана 12.02.2011. године донесена
је:
ОДЛУКА
о избору Савјета и предсједника Савјета
Мјесне заједнице Чејреци
I За чланове Савјета Мјесне заједнице
Чејреци изабрани су:
1. Берић Мара;
2. Ковачевић Никола;
3. Балабан Милан;
4. Васиљевић Милорад;
5. Чиркић Џевад;
6. Делић Едхем;
7. Глухић Јасмин;
8. Хоџић Химзо;
9. Гредељ Мидхо.
II За предсједника Савјета Мјесне заједнице
Чејреци изабран је Делић Едхем.
III Одлука ступа на снагу 8. дана након
објављивања у Службеном гласнику
Општине Приједор.
Предсједник Збора:
Глухић Јасмин, с.р.
***
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САДРЖАЈ
Број
Акта
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Страна
Програм рада Скупштине општине Приједор за 2012.годину
1
Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на
подручју општине Приједор за 2012.годину
7
Одлука о именовању мртвозорника
8
Рјешење о измјени Рјешења именовању школских одбора основних и
средњих школа у у Приједору
9
Закључак Завода за запошљавање РС Филијала Приједор
9
Закључак Правобранилаштва РС Сједиште замјеника Приједор за 2011.г 9
Закључак о броју свих уписа у матичне књиге рођених, вјенчаних и
Умрлих на подручју општине Приједор у 2011.години
10
Реферати из имовинско правне области
10
- Одлука о уступању на коришћење простора кина „Козара“ у улици
Краља П.I Ослободиоца у Приједору
- Одлука о начину и условима јавне продаје грађевинског земљишта у
државној својини- локација Ч.Поље
- Одлука о начину и условима јавне продаје грађ.земљ. у државној
својини-локација у ул.Козарса
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
12
- Одлука о додјели средстава „Аутотранспорт“ Приједор
-Одлука о додјели средстава А.Д. „Топалан“ Приједор
- Одлука о додјели средстава ЈЗУ Дома здравља Приједор
- Одлука о додјели средстава Ф „Рудар“ Приједор
- Одлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
- Одлука о додјели средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
- Одлука о накнадама докторима мртвозорницима за преглед умрлих лица
- Одлука о додјели средстава Удружење пензионера Приједор
- Одлука о додјели средстава Светосавској омладинској заједници Приједор
- Одлука о избору савјета МЗ:Бишћани, Божићи, Буснови, Г.П.Гај,
Јутрогошта, Кевљани, Козарац, Петрово, Ризвановићи и Чејреци
- Закључак о раду угоститељских објеката у дане празника за 2011.г.
- Закључак о раду трговачких, занатских и услуж.дјелатности у
дане празника за 2011.г.

-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

