
 

 
 

GODINA XIII SRIJEDA 18.05.2004. BROJ: 3/2004. 

 
 27.  
 На основу чл. 47. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник бр. 35/99) члана 12. 
Закона о занатско предузетничкој дјелатности ("Сл.гласник РС",бр. 16/02 и 39/03), члана 25. 
Закона о угоститељству ("Сл.гласник РС",бр. 3/04) и члана 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на посебној 
сједници одржаној дана 14.05.2004.године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на 

територији општине Приједор 
 

 
Члан 1. 

 
 У члану 3. став 1. Одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на 
територији општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 3/03) иза ријечи "став 1" 
бришу се ријечи "и 3". 
 

Члан 2. 
 Члан 6. мјења се и гласи: 
 "Казнене одредбе примјењиваће се из члана 31. и 32. Закона о угоститељству 
("Сл.гласник РС",бр. 3/04)". 
 

Члан 3. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
 
Број:01-022-28/04                ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 14.05.2004.године          Сенија Капетановић,с.р. 
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 28. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 
2/2000) члана 20.Пословника Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор”,бр.10/2001) Скупштине општине Приједор на посебној сједници одржаној дана  
17.05.2004.године  донијела је сљедећу  

О Д Л У К У 
 

о измјени Одлуке о висини накнаде трошкова 
одборника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Приједор 

 
 У Одлуци о висини накнаде трошкова одборника и чланова сталних радних тијела 
Скупштине општине Приједор ( Службени гласник општине Приједор бр. 5/2000) врше се 
измјене како слиједи: 
  

Члан 1. 
 У  члану 3. став 1. мијења се износ висине мјесечне накнаде трошкова одборницима са 
300,00 КМ на 400,00 КМ. 

Члан 2. 
 У члану 4. став 1. мијења се износ висине мјесечне накнаде трошкова члановима 
сталних радних тијела скупштине општине са 100,00 КМ на 125,00 КМ. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Приједор, а примјењиват ће се од 01.01.2003. год.  
 
 
Број:01-022-27/04                         ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:17.05.2004.               Капетановић Сенија,с.р.    
       . . . .     
 29. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на сједници одржаној дана 
11.05.2004.године у оквиру  разматрања годишњег извјештаја о извршењу буџета општине 
Приједор за период јануар-децембар 2003.године, донијела је 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се годишњи извјештај о извршењу буџета општине Приједор за период 
јануар-децембар 2003.године. 
 
 2. Овај закључак објавиће се у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-400-3/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 11.05.2004.године          Сенија Капетановић,с.р. 
      . . . . 
 30. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
11.05.2004.године, разматрајући годишњи извјештај о раду начелника општине и општинске 
управе Приједор за период од 01.01. до 31.12.2003.године, донијела је 
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     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Годишњи извјештај о раду начелника општине и општинске управе 
Приједор за период од 01.01. до 31.12.2003.године. 
 
 2. Овај Закључак објавиће се у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-052-7/04        ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 12.05.2004.године          Сенија Капетановић, с.р. 
      . . .  
 31. 
 На основу члана 10. Статута Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор бр. 2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
број 10/2001), разматрајући Програм рада Општинске изборне комисија  за 2004.годину, 
Скупштина општине на посебној сједници одржаној 17.05.2004.године, донијела је следећи 
 
      З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се План рада Општинске изборне комсије за 2004.годину. 
 
 2. Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у  "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-03-3/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор       СКУЈПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 17.05.2004.године         Сенија Капетановић,с.р 
 32. 
 На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор2,бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној дана 
11.05.2004.године разматрајући Годишњи извјештај о раду ЈКП "Централна градска топлана" 
Приједор за период од 01.01. до 31.12.2003.године са приједлогом мјера, донијела је  
 
      З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Задужује се руководство Топлане да направи консолидарни биланс  обавеза са 
приједлогом мјера. 
   Рок: 25. мај 2004.године. 
 2. Задужује се руководство Топлане да одмах отклони све недостатке по извршеној 
ревизији који су садржани у препорукама исте. 
 
   Рок: одмах и о томе обавјестити Скупштину општине. 
 3. Задужује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Одјељење за 
финансије и руководство Топлане да усагласе програм пробне производње са временском 
динамиком, потребним новчаним средствима, те по усаглашености приступи реализацији 
истог на терет ставке буџета број 613900-уговорне обавезе по гаранцијама. 
 
 4. Задужује се руководство Топлане да изради Програм гријања за сезону 
2004./2005.годину са свим показатељима (цијена,количина енергената, обезбјеђење средстава 
и слично), те по усаглашености са Одјељењем за привреду и друштвене дјелатности проведе 
јавну  расправу. 
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   Рок: 01.07.2004.године 
 5. Задужује се начелник општине да покрене процедуру именовања руководне и 
управљачке структуре у ЈКП "Централна топлана" у складу са вежећим законом. 
 
 6. Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-018-11/04            ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум: 11.05.2004.г.                                                                 Капетановић Сенија,с.р. 
      . . . . 
 
 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 33. 
 На основу члана 31. став 1. Закона о предузећима ("Службени гласник Републике 
Српске",бр. 24/98), а у вези са чланом 24. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске",бр. 35/99, 20/01 и 51/01) и члана 29. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Начелник општине Приједор, д о н о с и 
 
      О Д Л У К У  
 1. Даје се сагласност Друштву са ограниченом одговорношћу за производњу 
жељезних и других руда "Нови рудници Љубија" Приједор да може користити назив 
"Љубија" у своме имену. 
 
 2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а иста ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:02-018-10/04        Начелник Општине 
 Датум: 07.05.2004.године                                                                                 Нада Шево 
    
      . . .  
 ОГЛАСНИ ДИО 
 34. 
 На основу члана 29. Правилника о упису у регистар заједница етажних власника 
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор објављује  
      О Г Л А С  
 
  Код Одјељења за стамбено комуналне послове Општинске управе Приједор извршен 
је упис  Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
 
 Регистарском листу број 26/04 Рјешењем број:08-372-50/04 од 15.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање улазом зграде, Приједор ул. Веселина 
Маслеше бр. 6 ул. 3. 
ОСНИВАЧИ:  10 етажних власника улаза  зграде 
Дјелатност: 70320- управљање улазом зграде, за рачун етажних власника.  
У правном промету иступа  самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином.  
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања улаза.  
ЗАСТУПА: Илић Вид, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења.   
________________________________________________________________________________ 
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Регистарском листу број 27/04 Рјешењем број:08-372-52/04 од 19.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом, Приједор, ул. Николе Пашића бр. 
10, .  
ОСНИВАЧИ:  5 етажних власника - сувласника зграде. 
 Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника-сувласника.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА: Остојић Здравко, предсједник Скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 28/04 Рјешењем број:08-372-53/04 од 20.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом,"Х"-Пећани Приједор, 
ул.Митрополита Петра Зимоњића  бр.2-6 .  
ОСНИВАЧИ:  47 етажних власника. 
 Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином.  
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА: Голубовић Бранко, предсједник  Управног одбора, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 29/04 Рјешењем број:08-372-54/04 од 21.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање дијелом  зграде, Приједор, П.П. Његоша 32 
Приједор, 
ОСНИВАЧИ:  8 етажних власника. 
 Дјелатност: 70320- управљања дијелом  зграде за рачун етажних власника.  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања дијела зграде.  
ЗАСТУПА: Прлина Жељко, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 31/04 Рјешењем број:08-372-56/04 од 23.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом, Плави солитерПриједор, ул 
С.Ковачевића бр. 13. 
 ОСНИВАЧИ: 32 етажних власника зграде. 
 Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА:Рајчевић Мара,предсједник Управног одбора  самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 30/04 Рјешењем број:08-372-55/04 од 22.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом, Приједор,Ул. Краља Александра 
бр. 40. 
ОСНИВАЧИ:  6 етажних власника. 
Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином.  
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА:Адамовић Смиља,предсједник Скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
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Регистарском листу број 32/04 Рјешењем број:08-372-60/04 од 28.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом, Приједор, Војводе Путника Г-2/II 
ОСНИВАЧИ:  20 етажних власника. 
Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА:Плавшић Стојановић Драгица,предсједник Управног одбора, самостално и без 
ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 33/04 Рјешењем број:08-372-59/04 од 28.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом, Приједор,пећани Митрополита 
Петра Зимоњића Ц-1, улаз 5. 
ОСНИВАЧИ:  9 етажних власника. 
Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА:Стојановић Љиљана,предсједник Управног одбора самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 34/04 Рјешењем број:08-372-61/04 од 29.04.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом, Приједор,Ул. Н. Пашића бр. 8 
ОСНИВАЧИ:  6 етажних власника. 
Дјелатност: 70320- управљање зградом за рачун етажних власника  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином.  
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА:Тркуља Зоран,предсједник Скупштине заједнице самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
Регистарском листу број 36/04 Рјешењем број:08-372-78/04 од 13.05.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање дијелом зграде,улказ бр. 12 
Приједор,Ул.Краља Петра I Ослободиоца бр. 12. 
 ОСНИВАЧИ: 7 етажних власника. 
 Дјелатност: 70320- управљање дијелом зграде за рачун етажних власника  
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности.  
За обавезе одговара цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине 
удјела у плаћању трошкова одржавања дијела зграде.  
ЗАСТУПА:Рауш Младен,предсједник Скупштине заједнице, самостално и без ограничења. 
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“Службени гласник” издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа 
Стручна служба Скупштине општине Приједор. 
 За Главног  и одговорног уредника ШКОНДРИЋ ЖЕЉКО,дипломирани правник, 
канцеларија број 58 скупштине општине Приједотелефон број 052/234-481.Гласник излази по 
потреби у тиражу од најмање 20. примјерак



 


