
 

 
 

GODINA XIII SRIJEDA 04.08.2004. BROJ: 4/2004. 

 
 
 35. 

На основу члана 47. став 6, члана 116.  и члана 117. став 1. Закона о здравстсвеној заштити животиња и 
ветеринарској дјелатности («Сл.гласник Републике Српске», бр. 11/95),члана 2. тачка 2. и члана 27 Закона о 
комуналним дјелатностима (Сл. гласник Републике Српске бр. 11/95 и 51/2002. и члана 10. Статута Општине 
Приједор («Сл.гласник Општине Приједор», бр. 2/2000) Скупштина Општине Приједор на сједници одржаној 
дана, 
22.07.2004.године, донијела је  

 О   Д   Л   У   К   У 
 о држању домаћих животиња 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
                                                                    Члан  1. 
 Овом Одлуком прописује се начин и услови држања домаћих животиња на подручју града Приједора и 
насељеним мјестима Козарац, Омарска и Љубија која су обухваћена регулационим планом.  
 Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се ситна и крупна стока.  
 
                                                                     Члан 2. 
 У циљу спречавања и сузбијања заразних болести животиња,  заштите здравља и безбједности грађана 
и обезбјеђења јавног реда и мира грађана прописују се услови и начин држања домаћих животиња у граду и 
насељеним мјестима.  
                                                                      Члан 3. 
 Забрањено је држање домаћих животиња и перади (изузев паса и мачака) у првој и другој зони у граду 
Приједору као и центрима насељених мјеста Козарац, Омарска и Љубија који су обухваћени регулационим 
планом.  
 
II УСЛОВИ ЗА ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА 
                                                                      Члан 4. 
 На подручју града Приједора  којe није обухваћено чланом 3. ове Одлуке могу се држати домаће 
животиње само под условима на начин прописан овом Одлуком. 
                                                                 Члан 5.  
 У градском подручју Приједора  домаће животиње могу се држати у посебним објектима од чврстог 
материјала који морају бити удаљени од стамбене зграде за становање и пословне просторије најмање 30 м, и 
имати непропусне подове, одводне канале и непропусну покривену септичку јаму за осеку и ђубре. 
 Просторије за смјештај домаћих животиња морају се редовно чистити, најмање једном годишње 
кречити,  јама за осеку и ђубре се мора чистити чим се напуни, а након чишћења терен око ње као и сама јама 
се морају дезинфиковати кречним млијеком.  
                                                                 Члан 6. 
 На подручју града Приједора  које није обухваћено чланом 3. ове Одлуке, објекти за држање домаћих 
животиња могу се градити на основу одобрења за грађење које издаје надлежни орган управе. 
 Одобрење за градњу не морају имати објекти који су грађени прије 1990.године.  
 
                                                                Члан 7. 

Објекти у којима се држе домаће животиње,  а који се налазе на урбаном подручју града не могу имати 
ограђене просторе у којима се налазе и крећу домаће животиње.  
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                                                                Члан 8. 
 У мјестима наведеним у члану 4. ове Одлуке забрањено је слободно кретање крупне и ситне стоке као и 
напасање исте на јавним површинама.  
                                                                Члан 9. 
 Држање домаћих животиња није дозвољено:  
1. око ријека, рјечица, водених канала и брана на удаљености од 60 метара. 
2. око извора, резервоара за воду, јавних бунара и јавних чесми на удаљености од 80 метара.  
3. око жељезничких пруга и јавних саобраћајница на удаљености од 30 метара.  
4. око објеката за производњу и ускладиштење животних намирница на удаљености од 30 метара.  
5. око здравствених и школских установа на удаљености од 50 метара.  
6. у стамбеним и пословним зградама, гаражама, шупама, подрумима, таванима и сличним мјестима (изузев 
паса и мачака под прописаним условима). 
                                                                  Члан 10. 
 Осеком и ђубретом домаћих животиња и људским фекалијама није дозвољено гнојити површине на 
којима је засијано или засађено поврће које се продаје на тржишту.  
 
III БРОЈ И УСЛОВИ ДРЖАЊА ПАСА И МАЧАКА 
 
                                                                   Члан 11. 
 У стамбеној згради грађанин у свом стану може држати једног пса или једну мачку. 
 Грађани који посједују индивидуалне стамбене зграде које се налазе у урбаном дијелу града или у 
ужим центрима насељених мјеста наведених у члану 3. ове Одлуке у стамбеној згради или у свом дворишту 
могу држати 1-2 пса и 1-2 мачке.  
                                                                  Члан 12.  
 У индивудуалној стамбеној згради изван прве и друге зоне у граду Приједору и центрима насељених 
мјеста грађанин може држати више паса и мачака ако има затворено двориште или други одређени простор за 
држање животиња, те да су у наведеном простору обезбјеђени услови за држање паса и мачака.  
                                                                  Члан 13. 
 У сустанарском дијелу стана држалац паса и мачака исте може држати само уз писмену сагласност 
другог станара, изузев ако се ради о држању пса водича слијепог лица. 
  
                                                                  Члан 14. 
 Власник паса и мачака дужан је животиње његовати, са њима добро поступати, осигурати им 
санитарно хигијенске услове, храну, довољно свјеже воде, те обезбједити лијечење у случају болести 
животиња.  
Строго је забрањено малтретирати и физички злостављати животиње.  
   
                                                                  Члан 15. 
 Власник паса и мачака дужан је бринути да животиње лајањем, мјаукањем, завијањем или на други 
начин не ометају кућни ред и мир односно ноћни мир оближних станара.  
 У колико власник паса и мачака и поред упозорења надлежног  органа не обезбједи услове из члана 15. 
и 16. ове Одлуке инспектор ће истом забранити држање паса и мачака у стану или индивидуалној стамбеној 
згради. 
                                                                 Члан 16. 
 Власник паса мора пса држати под надзором у стамбеној згради или насељу у затвореном простору 
(стану), а у индивидуалној стамбеној згради у насељу градског карактера у затвореном кућном простору или на 
довољно дугом и безбједном ланцу у дворишту.  
                                                                  Члан 17. 
 Пси чувари, ловачки, овчарски и други морају имати кућице.  
 Кућица мора бити довољно пространа, сува и обезбјеђена од падавина.  
 Кућице које се налазе у двориштима не могу бити постављене у близини бунара, чесме или другог 
објекта за снабдјевање водом, те морају бити удаљене од ограде према улици најмање 4 метра.  
 Пси чувари, овчари и ловачки пси се не могу држати у просторијама у којима бораве или их 
употребљавају људи.  
                                                                 Члан 18. 
 Кућни љубимци и пси посебних намјена могу се држати у стамбеним просторијама али тако да не могу 
имати додира  са храном и пићем, посуђем, одјећом, рубљем, предметима личне хигијене и другим предметима 
код којих такав додир представља опасност за здравље и хигијену човјека.  
                                                                 Члан 19.  
 Пси и мачке се не могу држати, изводити ради вршења нужде, шишања, купања идр. у стубиштима 
стамбених зграда, на балконима, терасама, подрумским просторијама или лођама нити уводити у лифтове.  
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                                                                 Члан 20.  
 Власник паса може пса водити по улици или другим јавним површинама на кратком поводнику и са 
заштитном корпом на њушци.  
 Изузетно из одредаба из предходног става власник паса патуљастог раста или штенади до 3 мјесеца 
старости и ловачког пса могу те псе водити по улици и  
другим јавним површинама без заштитне корпе на њушци уз услов да су сигурни да исти неће нападати 
пролазнике и дјецу.  
 Без поводника и заштитне корпе на њушци могу се кретати ловачки пси за вријеме лова и овчарски пси 
када се налазе уз стадо.  
                                                                 Члан 21. 
 Власници  свих  врста паса морају са јавних површина одмах по употреби очистити псећи измет и исти 
однијети у најближи контејнер за смеће. 
                                                                  Члан 22. 
 Власници шарпланинаца и других расних врста великих паса могу псе изводити на зелене површине 
само са кратким поводником и са заштитном корпом на њушци у времену од 20-6 сату ујутро.  
                                                                  Члан 23. 
 Зелене површине као и вријеме у којем се пси могу кретати по тим површинама одредит ће предузеће 
којем је повјерено одржавање зелених површина по предходно прибављеном мишљењу Одјељења општинске 
управе за комуналне послове. 
 Предузеће из предходног става дужно је на видан начин означити зелене површине по којима се могу 
кретати пси наведени у чл. 21, 22. и 23. ове Одлуке.  
 
                                                                  Члан 24. 
 На јавне површине не смију се изводити пси и мачке болесне од заразних болести.  
 
                                                                 Члан 25.  
 Забрањено је увођење паса и мачака у возила јавног саобраћаја, у продајне објекте, тржнице, дјечија и 
спортска игралишта,  просторије предузећа и установа (осим ветеринарске амбуланте), у гробља, спомен 
подручја, угоститељске објекте (осим у хотеле који имају одређене просторе за смјештај паса), позоришта, 
спортске објекте, на јавне скупове (осим службених изложби паса),  и изложбе као и на друга јавна мјеста на 
којима се одржавају јавне манифестације. 
                                                                  Члан 26. 
 Ако пас или мачка озлиједе неко лице власник је дужан одмах о томе обавјестити орган управе 
надлежан за послове ветеринарске инспекције и да по налогу тог органа одведе животињу на преглед у 
ветеринарску станицу. 
IV Н А Д З О Р                                        Члан 27. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке  у складу са чл. 47 став 6. чл.116. и 117. Закона о здравственој 
заштити животиња и ветеринарској дјелатности у дијелу одредби које се односе на држање паса и мачака врши 
надлежни орган за ветеринарску инспекцију, а надзор над  осталим одредбама Одлуке врши комунална 
полиција.  
                                                                  Члан 28. 
 Када приликом обављања надзора ветеринарски инспектор или комунална полиција утврди 
неправилности наложит ће отклањање  
истих рјешењем, а ако извршилац не поступи по рјешењу инспектор може наредити извршење преко трећих 
лица, а о трошку извршеника.  
 Инспектор има право и дужност да против субјеката који су извршили повреде одредаба Закона и ове 
Одлуке поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка односно кривичне пријаве када је то прописано 
Законом. 
 
V  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
                                                                  Члан 29. 
 Новчаном казном у износу од 80-500 КМ, казнит ће се за прекршај физичко лице: 
1. ако домаће животиње држе у забрањеним зонама из члана 3. ове Одлуке, 
2. ако на урбаном подручју града и мјестима наведеним у члану 4. ове Одлуке гради објекте 
    за држање домаћих животиња без одобрења надлежног органа (чл.6.) 
3. ако у зонама које нису обухваћене забраном не обезбједи услове за држање домаћих 
    животиња прописане одредбом члана 5, 
4. ако објекти у којима се држе домаће животиње, а налазе се на урбаном подручју града, 
    имају ограђене просторе у којима се налазе и крећу домаће животиње (члан 7) 
5. ако дозволи слободно кретање стоке или напаса стоку на јавним површинама (чл.8).  
6. ако држи домаће животиње на мјестима на којима је то забрањено (чл.9.                                                          
7. ако врши посипање осеком и ђубретом домаћих животиња површине на којима је 
    засађено или засијано поврће које се продаје на тржишту (чл.10), 
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8. ако не поступи у складу са чл. 11. и12. ове Одлуке.                                                                
9. ако у сустанарском дијелу стана држи пса или мачку без писмене сагласности другог 
    станара (чл. 13), 
10. ако се не брине или малтретира животиње на начин одређен у чл. 14. ове Одлуке,  
11. ако не води бригу да животиње лајањем, мјаукањем, завијањем или на други начин 
     ометају кућни ред и мир или ноћни мир других станара (чл. 15), 
12. ако не држи пса под надзором сходно одредбама чл. 16. ове Одлуке, 
13. ако не постави кућицу за пса на начин прописан у чл. 17. ове Одлуке,  
14. ако псе  и мачке држи или предузима друге радње у стубиштима стамбених зграда, на 
     балконима, терасама, подрумским просторијама, лођама или их уводе у лифтове  
    (члан 19.), 
15. у колико пса води по улици или другим јавним површинама без поводника или заштитне 
     корпе на њушци осим у случајевима предвиђених у ставу 2. и 3. чл. 20, 
16. ако пусти пса да се слободно креће на зеленим површинама и у временском периоду које 
      за то нису одређене (чл. 22), 
17. ако на улицу или другу јавну површину изводи псе и мачке болесне од заразних  
     болести (чл. 24), 
18. ако псе и мачке уводи у јавне објекте и на јавна мјеста забрањена чл. 25,  
19. ако одма не обавјести надлежан орган у случају да пас или мачка озледе неко лице (чл. 26), 
20. ако не поступи по рјешењу органа надлежног за надзор над примјеном одредаба Закона  
      и ове Одлуке.  
 За прекршаје из предходног члана казнит ће се правно лице или самостални предузетник казном у 
износу од 1000-2000 КМ.  
 За прекршај из предходног става, казнит ће се и одговорно лице у правном лицу казном у износу од 
100-500 КМ.  
                                                                  Члан 30 
 За прекршаје из члана 29. општински ветеринарски инспектор може изрећи и наплатити мандатну 
казну на лицу мјеста.  
 Мандатна казна на лицу мјеста износи 10,00 КМ.  
                                                                  Члан 31. 
 Организовање ликвидације паса луталица као и надзор над радом ангажованих субјеката за 
ликвидацију врши ветеринарски инспектор.  
                                                                 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 
                                                               Члан 32. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине Приједор. 
                                                                 Члан 33. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о држању, регистрацији и цјепљењу домаћих 
животиња објављена у («Сл.гласнику Општине Приједор» бр. 7/2000). 
 
Број:01-022-42/04                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор,                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                             
Датум: 22.07.2004.године                                                           Капетановић Сенија, сипл.ецц,с.р. 
     . . .  
 36. 
 На основу члана 10,27. i 28. Закона о трговини («Сл.гласник Републике Српске», бр. 11/95), члана 20, 
30, 31, 36. и 41,  Закона о уређењу простора («Сл.гласник Републике Српске», бр. 19/96),  и члана 9. Правилника 
о измјенама и допунама Правилника о минималним условима у погледу пословног простора, уређаја и опреме 
за обављање трговинске дјелатности («Сл. гласник Републике Српске», бр. 14/02) и члана 10.Статута Општине 
Приједор («Сл.гласник Општине Приједор», бр. 2/02) Скупштина Општине Приједор, на сједници одржаној  
22.07.2004. године донијела је  
                                                           О   Д   Л    У   К   У 
                                                              о пијацама и пијачном реду 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
                                                                  Члан 1.  
 Овом Одлуком прописују се услови за оснивање пијаца, подјела пијаца по врстама, организација и рад 
пијаца, пијачни ред, услови и начин уређења пијачног простора, предмет и начин промета производа на 
пијацама, те минимални санитарно технички услови на пијацама.  
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                                                                  Члан 2.  
 Пијаце, односно тржнице на мало у смислу ове Одлуке сматрају се јавном површином.  
 
II  УСЛОВИ ЗА ОСНИВАЊЕ ПИЈАЦЕ 
                                                                  Члан 3.  
 Пијацу односно тржницу на мало може основати предузеће, самостални привредник  или Мјесна 
заједница по предходно прибављеном одобрењу Одјељења за просторно уређење о намјени јавне површине или 
простора за пијацу, односно тржницу на мало. 
 
III  ПОДЈЕЛА ПИЈАЦА ПРЕМА ВРСТАМА  
                                                                  Члан 4.  
 Тржнице на мало односно пијаце организују се и уређују као засебне цјелине или физички одвојене 
подцјелине једне цјелине и то као: 
- зелене тржнице на мало односно пијаце,  
- робне тржнице на мало, односно пијаце, 
- кванташке тржнице на мало односно пијаце,  
- тржнице на мало, односно пијаце за продају кориштене робе (старих ствари), 
- тржница на мало аутима односно ауто пијаце, 
- сточне пијаце. 
 
1. ЗЕЛЕНЕ ТРЖНИЦЕ НА МАЛО ОДНОСНО ПИЈАЦЕ  
 На зеленим пијацама на отвореним или затвореним пијачним тезгама и сличним објектима обавља се 
промет на мало: 
- пољопривредно – прехрамбених производа,  свих врста свјежег и сушеног воћа, поврћа, шумских плодова, 
јаја, меда, мљечних производа, цвијећа, украсног и љековитог биља, садног материјала и украсних јелки.  
 
2. РОБНЕ ТРЖНИЦЕ НА МАЛО ОДНОСНО ПИЈАЦЕ  
 На робним пијацама обавља се промет робе на мало: 
- индустријско - прехрамбених производа, текстилне робе, одјеће, обуће, финалних производа за личну 
употребу и употребу у домаћинству од порцулана, стакла, керамике, коже, текстила, гуме и пластике, металне и 
електро техничке робе, хемијских и козметичких производа, прехрамбених производа осим пољопривредно-
прехрамбених производа који се продају на зеленим тржницама на мало, односно пијацама.  
 
3. КВАНТАШКЕ ПИЈАЦЕ  
 На кванташким пијацама обавља се промет на мало пољопривредно – прехрамбених производа (воће и 
поврће).  
 Простор кванташке пијаце за промет на мало производа из предходног става ограђује се, уређује и 
нумерише за постављање контејнера, као и за паркирање моторних возила (приколица) из којих се врши 
продаја.  
 Промет на мало производа на кванташкој пијаци обавља се на постављеним контејнерима, боксовима, 
возилима, приколицама и сличним објектима чија површина износи најмање 6 м2.  
 
4. ТРЖНИЦА НА МАЛО ОДНОСНО ПИЈАЦА ЗА ПРОДАЈУ  
     КОРИШТЕНЕ РОБЕ (СТАРИХ СТВАРИ) 
 За продају кориштене робе (старих ствари) мора бити организована посебна пијаца и као таква 
регистрована код надлежног органа. Роба из предходног става може се продавати и на отвореним тезгама.  
 
5. ТРЖНИЦА НА МАЛО АУТИМА – АУТО ПИЈАЦЕ  
 На ауто пијацама обавља се продаја половних путничких, теретних возила и мотоцикла између 
продавца и купца. 
 На ауто пијаци могу се продавати и половни ауто дјелови и прибор за ауто.  
 Половни ауто дјелови и прибор продају се са покретних привремених тезги, које се по завршетку рада 
ауто пијаце уклањају.  
 
6. СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ  
 Сточне пијаце су посебно организована, уређена и технички опремљена мјеста на којима се врши 
трговина стоком.  
 На сточној пијаци може се вршити трговина стоком, за коју власник има важеће увјерење о 
здравственом стању стоке.  
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                                                                  Члан 5.  
 Откупне станице, откупна мјеста односно догони су продајна мјеста на којима се продају 
пољопривредни, индустријски и занатски производи и производи домаће радиности.  
 
IV  ТРЖНИЦЕ НА МАЛО, ОДНОСНО ПИЈАЦЕ И ПИЈАЧНИ РЕД  
 
                                                                  Члан 6.  
 На тржницама на мало, односно пијацама трговина на мало обавља се путем једнобразно изграђених 
отворених тезги са надстрешницом за робу и потрошаче (столови и клупе) затворених тезги, (боксови и 
контејнери), као и киоска,  
продавница, покретних продавница, а на кванташким пијацама и из моторних возила (приколица).  
 Ако се трговина на мало на тржници обавља путем киоска, продавница и покретних продавница морају 
бити испуњени минимални технички услови прописани Правилником о минималним условима у погледу 
пословног простора, уређаја и опреме за обављање трговачке дјелатности.  
                                                                  Члан 7. 
 На тржницама на мало може бити лоцирана и покретна продавница која се у правилу лоцира на 
мјестима која одреди надлежни орган Општине по предходно прибављеном одобрењу за рад.  
                                                                  Члан 8.  
 Стални продајни објекти на пијацама су зидани објекти, киосци и други слични непокретни објекти.  
 Покретна продајна мјест на тржницама на мало односно пијацама су: тезге, пултови, постоља, боксови 
и други слични објекти.  
 Сталне објекте израђује и поставља предузеће или самостални привредник а уклања их власник пијаце 
односно објекта или надлежна грађевинска инспекција.  
 Покретне објекте израђује, поставља и уклања предузеће или самостални привредник који управља 
пијацама.  
                                                                  Члан 9.  
 Стални објекти на пијацама издају се у закуп сагласно Законом и другим прописима.  
 Предузеће или самостални привредник који управља пијацом, може издати у закуп сталну или 
покретну продавницу само у сврху продаје производа који се према одредбама Закона о трговини и ове Одлуке 
могу продавати на одређеној пијаци.  
                                                                  Члан 10.  
 За кориштење продајних мјеста на пијацама плаћа се накнада предузећу или самосталном привреднику 
који управља пијацом.  
 Накнада из става 1. овог члана плаћа се приликом преузимања пијачног простора, односно продајног 
мјеста,  а према цјеновнику услуга.  
 Наплату врше службена униформисана лица запослена код лица које управља пијацом, а кориснику 
пијачног простора, односно продајног мјеста одмах се издаје потврда о извршеној уплати.  
 Предузеће или самостални привредник који управља пијацом не може вршити наплату накнаде за 
кориштење пијачног простора односно продајног мјеста на коме се одређена врста робе не може излагати 
продаји. 
                                                                  Члан 11. 
 Пијаце морају испуњавати грађевинско техничке и хигијенско санитарне  
услове прописане Законом и овом Одлуком.  
                                                                  Члан 12. 
 Ако надлежни инспекцијски орган контролом утврди да објекти и уређаји на пијацама неиспуњавају 
услове из члана 22. ове Одлуке због застарјелости, дотрајалости и оштећења или се не одржавају уредно, 
рјешењем ће наредити отклањање недостатака и одредити рок за њихово отклањање. Ако се уртвђени 
недостаци на објектима или уређајима не отклоне у одређеном року надлежни инспектор ће рјешењем наредити 
уклањање таквих објеката и уређаја, о трошку власника објекта.  
                                                                  Члан 13. 
 Предузеће или самостални привредник који управља пијацом дужан је донијети пијачни ред, посебно 
по врстама пијаца и исти доставити на сагласност Начелнику Општине. 
 
V   УРЕЂЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА  
                                                                  Члан 14. 
 Пијачни простор мора бити посебно уређен, асфалтиран или поплочан другим погодним материјалом, 
погодним за лако чишћење и одржавање, а који је отпоран на разна оштећења.  
 Пијачни простор мора бити заштићен адекватном оградом. 
 
                                                                  Члан 15. 
 Пијачни објекти морају бити прикључени на електричну, водоводну и канализациону мрежу, ако таква 
мрежа постоји у насељу.  
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                                                                  Члан 16.  
 Тезге на којима се излаже и продаје роба, морају бити направљене од материјала погодног за лако 
чишћење и одржавање.  
                                                                  Члан 17. 
 За прање пијаце мора се обезбједити довољна количина хигијенски исправне воде.  
 Одводна канализација мора бити пропусна за отпадну воду. 
 Хидранти морају бити на међусобној удаљености од највише 50 метара.  
 Свака пијаца мора имати одговарајући број чесми.  
 
                                                                  Члан 18. 
 Свака пијаца мора имати санитарни чвор. Санитарни чвор се састоји од мушког и женског дијела и 
мора бити опремљен уређајима и прибором за прање руку и одржавање личне хигијене.  
 За запослена лица на пијаци мора бити посебан санитарни чвор.  
 За смјештај и одржавање прибора за одржавање чистоће на пијаци мора се обезбједити посебна 
просторија. 
                                                                  Члан 19. 
 Пијаца мора имати посебан улаз за транспорт возилима и посебан улаз за потрошаче као и простор за 
паркирање.  
                                                                  Члан 20. 
 Предузеће или самостални привредник који управља пијацом дужан је обезбједити расхладне уређаје и 
просторије за смјештај и чување кварљивих намјерница намјењених за продају на пијаци.  
 За смјештај и чување остале робе морају се обезбједити хигијенски одговарајући магацији.  
                                                                  Члан 21.  
 Предузеће или самостални привредник који управља пијацом дужан је обезбједити довољан број 
посебних просторија са санитарним уређајима и прибором за несметан рад ветеринарских, санитарних, тржних 
и осталих инспекцијских органа.  
                                                                  Члан 22.  
 Предузеће или самостални привредник који управља пијацом, дужан је обезбједити одржавање 
санитарно хигијенских услова на пијаци а нарочито: 
- механички очистити и уредити пијачни простор и опрати исти водом под притиском, најкасније за 5 сати по 
истеку радног времена пијаце,  
- најмање два пута недељно извршити дезинфекцију пијачних тезги и отвореног пијачног простора средствима 
које одреди санитарна и ветеринарска инспекција,  
- свакодневно, механички очистити, опрати и извршити дезинфекцију кавеза за продају живине, 
- обезбједити довољну количину хигијенски исправне воде за прање и освјежавање пољопривредних производа 
који су на пијаци изложени продаји,  
- поставити довољан број корпи за отпадке, 
- поставити најмање два контејнера за одлагање смећа и отпадака,  
- у току дана непрекидно прикупљати отпадке и одлагати их у контејнере, 
- обезбједити свакодневни одвоз смећа прикупљеног у току дана,  
- обезбједити освјетљење пијачног простора у ноћним сатима,  
- обезбједити и друге услове потребне за нормално и несметано одвијање промета, реда и чистоће на пијаци, 
                                                                  Члан 23. 
 За вријеме рада пијаце забрањено је улажење на пијацу свих врста превозних средстава како се неби 
ометао рад пијаце.  
                                                                  Члан 24. 
 На пијацама је забрањено: 
- бацање отпадака и смећа ван корпи за отпадке и контејнере, 
- држање робе и амбалаже на пролазима и другим мјестима која нису за то одређена,  
- сједење и лежање на пијачним тезгама,  
- увођење паса и других животиња на пијацу, 
- клање стоке и перади на пијаци,  
- вршење сваке друге радње којом се нарушава пијачни ред и чистоћа на пијаци.  
                                            
VI  РАДНО ВРИЈЕМЕ  
                                                                  Члан 25. 
 Радно вријеме пијаце је љетно и зимско. 
                                                                  Члан 26. 
 Љетно радно вријеме траје од 01.априла до 30. септембра, а зимско од 01. октомбра до 31. марта.  
 У љетно радно вријеме промет на пијацама обавља се од 5,00 до 20,00 часова, а у зимско радно вријеме 
од 6,00 до 16,00 часова.  
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                                                                  Члан 27.  
 Продавци могу долазити на пијацу и прије почетка радног времена ради припреме робе за излагање 
продаје и то љети од 3,00 часа а зими од 4,00 часа ујутро.  
 Роба се може допремати за продају и послије почетка радног времена пијаце и то љети послије 6,00 
часова а зими послије 7,00 часова.  
                                                                  Члан 28.  
 Послије истека радног времена пијаце продавци су дужни напустити продајно мјесто и уклонити робу.  
 Изузетно од одредби предходног става послије истека радног времена пијаце на зеленој пијаци се може 
продавати лубеница, купус, кромпир, парадајиз и паприке до 19,00 часова.  
                                                                  Члан 29. 
 Послије истека радног времена на зеленој пијаци могу радити продавнице воћа и поврћа и осталих 
производа који се продају из продавница као чврсти грађевинских објеката. 
 
VII  ПРЕДМЕТ И НАЧИН ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА  
 
                                                                  Члан 30. 
 У циљу боље снабдјевености грађана пољопривредно прехрамбеним производима на зеленој пијаци 
поред намирница прописасних Законом у правилу могу се продавати и остали производи: укисељено поврће, 
заклана и жива перад, зачини и мирођије, прерађевине од житарица, медичарски производи, најлон кесе, 
сјеменска роба, сточна храна индустријског поријекла у оргиналном паковању, птице, зечеви, рибице и 
акваријуми.  
 Риба, месо, прерађевине од меса, жива и заклана перад, дивљач, млијеко и млијечни производи, хљеб и 
пекарски производи, штампа и остали предмети опште употребе могу се излагати продаји само у продајним 
објектима.  
                                                                  Члан 31. 
 Пољопривредни производи намјењени људској исхрани продају се на пијаци у непрерађеном стању.  
                                                                  Члан 32. 
 На продајним мјестима: отвореним тезгама (столовима и клупапама), односно затвореним тезгама 
(боксовима и контејнерима) не може се обављати трговина на мало следећих производа: алкохолних и 
безалкохолних пића, кафе, цигарета и прехрамбених производа, осим пољопривредно прехрамбених производа 
индивидуалних произвођача.  
 Поред наведених производа у предходном ставу на отвореним тезгама, (столовима и клупама), не могу 
се продавати следећи производи: текстилна роба, обућа, кожа и кожна галантерија, предмети за личну хигијену 
и употребу у домаћинству, метална и електро техничка роба, хемијски и козметички производи. 
 Изузетно од одредби става 1. и 2. овог члана на пијаци се на отвореним тезгама могу продавати мљечни 
производи заклана и очишћена роба, те укисељено поврће. 
 
                                                                  Члан 33. 
 Хљеб, пециво, месо и месне прерађевине, заклана и очишћена перад, риба, дивљач, млијеко и млијечни 
производи, могу се продавати само на продајним мјестима чији објекти, уређаји и опрема испуњавају услове 
предвиђене санитарно ветеринарским прописима,  а лица која продају ове производе морају имати доказ о 
извршеном здравственом прегледу. 
                                                                  Члан 34.  
 Мљечни производи, заклана и очишћена перад могу се продавати само на продајним мјестима 
одређеним за продају таквих производа.  
 Заклана перад могу се продавати само у цијелом комаду са очишћеном изнутрицом.  
 Индивидуални произвођачи могу продавати заклану перад у периоду од 01.септембра до 31. маја без 
расхладног уређаја.  
                                                                  Члан 35. 
 Жива перад се може продавати на за то одређеном простору зелене пијаце, који је одређен пијачним 
редом. 
                                                                  Члан 36. 
 Мљечни производи, месо и јаја прије излагања продаји обавезно подлијежу ветеринарско санитарном 
прегледу од стране надлежне инспекције. 
 Контролу јестивих гљива као и других производа биљног поријекла врши пољопривредна инспекција.  
                                                                  Члан 37. 
 Непрерађени или прерађени пољопривредно прехрамбени производи намјењени људској исхрани 
морају одговарати условима предвиђеним прописима о здравственом надзору над животним намирницама, 
ветеринарско санитарним прописима и прописима о квалитету животних намирница.  
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                                                                  Члан 38. 
 Забрањено је излагање производа на под пијаце.  
 За излагање производа као што су: лубенице, бундеве, свјежи купус, паприке и слични производи, 
морају се користити постоља издигнута од пода најмање 25 цм, која штите производе од отпадака и воде при 
прању и чишћењу пијаце, што је дужно учинити предузеће или самостални привредник који управља пијацом.  
                                                                  Члан 39. 
 У циљу обезбјеђења хигијенско санитарних услова и реда на пијаци продавач је нарочито дужан:  
- да робу нуди у чистим посудама и одговарајућој амбалажи,  
- да има чисти бијели папир за замотавање робе или одговарајућу прописану амбалажу,  
- да не дозволи физичко додоривање намирница од стране купца, 
- да буде чист, уредан и да носи прописану радну одјећу, 
- да не пуши и не баца опушке у затвореним објектима пијаце, 
- да по завршетку продаје својих производа очисти пијачни простор који користи и да отпадке и друго смеће 
прикупи у посуде постављене за ту сврху.  
                                                                  Члан 40. 
 Лица која врше производњу и продају мљечних производа од тјестенине и брашна те заклане перади 
дужни су имати доказ  о санитарном прегледу, а за производе услове производње, хигијенску исправност воде 
за пиће и прибора за рад, доказ о санитарно хигијенској и ветеринарској контроли и исправности.  
                                                                 Члан 41. 
 Продавци су дужни да о изложеној роби видно истакну продајне цијене.  
 
                                                                  Члан 42.  
 За мјерење тежине робе на пијацама могу се употребљавати само дозвољена мјерила и тегови који 
имају прописани печат. 
 Продавци на пијацама могу држати и користити сопствена мјерила сагласно ставу 1. овог члана.  
 Мјерила и ваге при продаји робе морају бити тако постављени да купац може контролисати правилност 
мјерења.  
 Предузеће или самостални привредник који управља пијацом дужан је на пијаци поставити контролна 
мјерила и да видно означи гдје се наведена мјерила налазе. 
 
                                                                  Члан 43.  
 Сточне пијаце морају испуњавати слиједеће услове: 
- да су изграђене на сувом простору насутом шљунком или другим чврстим материјалом који се може лако 
чистити и одржавати,  
- да су ограђене са видно означеним улазом,  
- да је обезбјеђена рампа за утовар стоке, везови за крупну и боксови са ситну стоку,  
- да је обезбјеђена вага за вагање стоке,  
- да је обезбјеђена просторија – киоск или контејнер за административне послове,  
- да је обезбјеђен довод хигијенски исправне воде и хигијенско санитарни уређаји.  
 
VIII   ОСНИВАЊЕ ПИЈАЦА У ГРАДСКИМ ЗОНАМА И НАСЕЉИМА  
 
                                                                  Члан 44. 
 Тржнице на мало односно пијаце могу се основати у градским зонама и насељима како је то 
предвиђено постојећим Урбанистичким пројектом и Регулационим планом донесеним на основу члана 32 
Закона о уређењу простора.  
 
                                                                  Члан 45. 
 Урбанистичким пројектом је у I  и  II градској зони планирано оснивање двије зелене пијаце на мало, 
од којих је једна централна градска пијаца а друга зелена пијаца планирана је у подручју насеља Пећани (поред 
градског стадиона). 
 
                                                                  Члан 46. 
 Тржнице на мало односно пијаце могу се основати и у осталим градским зонама и насељеним мјестима 
само ако је то предвиђено Урбанистичким пројектом и Регулационим планом уређења простора, уз предходну 
сагласност Одјељења за просторно уређење.  
                                             
IX  Н А Д З О Р  
                                                                  Члан 47. 
 Надзор над примјеном ове Одлуке врши надлежни орган за санитарну ветеринарску, тржну, 
грађевинску, пољопривредну и комуналну инспекцију, сагласно Закону и другим прописима који регулишу 
надлежност надзора по одређеним областима.  
 



 "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК" БРОЈ: 4/2004. Страна 91

X   КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                                 Члан 48. 
 Новчаном казном у износу од 1000-3000 КМ, казнит ће се за прекршај правно лице: 
1. ако изда у закуп сталну или покретну продавницу у сврху продаје производа који се према овој Одлуци не 
могу продавати на одређеној пијаци (члан 9.), 
2. ако изврши наплату за кориштење пијачног простора односно продајног мјеста на коме се одређена роба 
према овој Одлуци не може продавати (члан 10.), 
3. ако не донесе пијачни ред и исти не достави на сагласност начелнику Општине (члан 13.), 
4. ако на пијаци не обезбједи довољну количину хигијенски исправне воде (члан 17.), 
5. ако на пијаци не обезбједи расхладне уређаје и просторије за смјештај и чување кварљивих намирница  
намјењених  продаји (члан 20.), 
6. ако на пијацеи не обезбједи одржавање санитарно хигијенских услова из члана 22. ове Одлуке, 
7. ако на пијаци дозволи бацање отпадака и смећа ван корпи за отпадке и контејнере, лежање и сједење на 
пијачним тезгама, увођење паса и других животиња на пијаци, те клање стоке и перади на пијаци (члан 24.), 
8. ако дозволи држање и продају робе на пијаци послије истека радног времена пијаце (члан 28.),  
9. ако на отвореним, односно затвореним тезгама дозволи продају робе која је у супротности са чланом 32. ове 
Одлуке, 
10. ако дозволи продају производа на продајним мјестима чији објекти, уређаји и опрема не испуњавају услове 
поредвиђене санитарно ветеринарским прописима, а лица која продају те производе немају доказ о извршеном 
здравственом прегледу (члан 33.),  
11. ако на пијаци дозволи излагање продаји мљечних производа, меса и јаја без предходног прегледа од стране 
ветеринарске контроле, те ако дозволи излагање продаји јестивих гљива, као и других производа биљног 
поријекла, без предходног прегледа од стране пољопривредне инспекције (члан 36.), 
12. ако не обезбједи прописана постоља за излагање продаји лубеница, бундева, свјежег купуса, паприка и 
других производа које је нужно подићи од пода најмање 25 цм, (члан 38.), 
13. ако на пијаци не обезбједи контролна мјерила и видно их не означи (члан 42), 
14. ако на сточној пијаци не обезбједи довољну количину хигијенски исправне воде, као и хигијенско санитарне 
уређаје (члан 43). 
 За прекршаје из става 1. овог члана казнит ће се и одговорно лице управном лицу новчаном казном у 
износу од 300-500 КМ, као и самостални привредник или  физичко лице које се на пијаци бави личним радом 
новчаном казном у износу од 500-1000 КМ.  
 
                                                                  Члан 49.  
 Новчаном казном у износу од 80-500КМ казниће се за прекршај физичко лице: 
1. ако на сточној пијаци продаје стоку без здравственог увјерења о ветеринарском прегледу стоке (члан 4. тачка 
6. став 2.), 
2. ако одбије да плати накнаду за кориштење пијачних услуга (члан 10.),  
3. ако се не придржава пијачног реда (члан 13.),  
4. ако на пијаци поступа супротно одредбама члана 24. ове Одлуке, 
5. ако врши продају на пијаци и не уклони робу изложену продаји послије радног времена пијаце (члан 28.), 
6. ако на пијаци врши трговину на мало производа на продајним мјестима супротно чл. 32. ове Одлуке,  
7. ако лице које на пијаци продаје производе као што су: хљеб, пециво, месо и месне прерађевине, заклана и 
очишћена перад нема доказ о извршено здравственом прегледу (члан 33.), 
8. ако врши продају мљечних производа, меса и јаја а да предходно није извршен ветеринарско санитарни 
преглед (члан 36.), 
9. ако производе намјењене продаји излаже на под пијаце (члан 38.),  
10. ако на пијаци при продаји производа не обезбједи хигијенско санитарне услове из члана 39. ове Одлуке, 
11. ако врши продају мљечних и производа од тјестанине и брашна те заклану перад а да нема доказ о 
здравственом прегледу и прописану радну одјећу (чл. 40.). 
12. ако на пијаци за изложену робу није видно истакао продајну цијену (чл. 41.), 
13. ако на пијаци користи недозвољена мјерила и тегове који немају прописани печат (члан 42.), 
За прекршај из чл.48. и 49. овлаштени инспектор и комунални полицајац може учиниоцу прекршаја изрећи и 
наплатити на лицу мјеста ( мандатна казна ) у износу од:  за физичка лица 10 КМ, а за одговорна лица у 
правном лицу и самосталном привреднику 90 КМ. 
 
XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                                 Члан 50. 

Субјекти који обављају трговинску дјелатност односно врше промет робе и услуга на тржницама на 
мало односно пијацама, дужни су ускладити своје пословање са одредбама Закона и других прописа донесених 
на основу Закона, те ове Одлуке у року од 6 мјесеци од дана усвајања ове Одлуке.  
                                                                  Члан 51. 
 Стаупањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о пијацама и пијачном реду («Сл.гласник 
Општине Приједор», бр. 2/00). 
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                                                                  Члан 52. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмг  дана од дана објављивања у  Службеном гласнику Општине Приједор. 
 
Број: 01-022-44/04                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор                                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум: 22.07.2004.г.                                                                   Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . .     .  
 37. 
 На основу члана 6. тачка 1. Закона о министарским, владиним и другим именовањима  Републике 
Српске ( "Службени гласник Републике Српске", број 41/ 03 ) и члана 10.Статута општине Приједор, (" 
Службени гласник општине Приједор" бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор, на сједници одржаној 22.07. 
2004. године донијела је  

О Д Л У К У 
О утврђивању критерија за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Приједор 
      Члан 1. 
 Овом Одлуком ближе се утврђују услови и критерији за избор и именовање директора, чланова 
Управних и Надзорних одбора у Јавним и предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине 
Приједор ( у даљем тексту: правни субјект ). 
Под критеријима за избор и именовање органа из претходног става овог члана, сматрају се степен образовања, 
стручно знање, радно искуство, као и други услови и стандарди утврђени Законом о министарским, владиним и 
другим именовањима Републике Српске ( у даљем тексту: Закон ) и овом Одлуком. 
      Члан 2. 
 Кандидати на позицију у органима из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописаних Законом, 
морају испуњавати и посебне критерије и услове утврђене овом Одлуком. 
      Члан 3. 
 
Критерији за именовање директора у правним субјектима су слиједећи: 
 - Висока стручна спрема (VII степен) или виша (VI степен ) стручне спреме одговарајућег смијера у 
складу са законом, односно Статутом правног субјекта 
 -Потребно стручно знање из дјелатности којом се бави правни субјект., 
 -Најмање пет година радног искуства у струци, 
 -Посједовање организационих способности, 
 -Доказани резултати и успјеси у обављању ранијих послова, 
 -Програм рада. 
      Члан 4. 
 
 Критерији за именовање чланова Управних одбора у правним субјектима су слиједећи: 
 
 -Висока ( VII степен ) или виша ( VI степен ) стручне спреме, 
 -Познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект, 
 -Познавање садржаја и начина рада органа управљања, 
 -Доказани резултати рада на ранијим пословима. 
 
 Изузетно, за члана Управног одбора из реда запослених, поред испуњавања осталих услова, може се 
именовати и кандидат који има најмање средњу стручну спрему ( IV степен), ако нема других кандидата. 
      Члан 5. 
 Критерији за именовање чланова Надзорних одбора у правним субјектима су слиједећи: 
 -Висока ( VII степен ) или виша ( VI степен ) стручна спрема, 
 -Посједовање стручних и професионалних знања за обављање послова надзора, 
 -Познавање садржаја и начин рада Надзорног одбора, 
 -Доказани резултати рада на ранијим пословима. 
 
      Члан 6. 
 Уколико су законом предвиђени другачији или посебни услови и критерији за именовање директора у 
правном субјекту, примјењиваће се ти критерији и критерији из ове Одлуке који нису у супротности са тим 
законом. 
 У свим случајевима гдје је законом предвиђено давање сагласности од стране надлежног органа за 
именовање директора, Комисија за избор  ће прије подношења приједлога за именовање прибавити такву 
сагласност. 
      Члан 7. 
 Одлуком о оснивању и Статутом правног субјекта одређује се број чланова који се именују у Управни , 
односно Надзорни одбор. 
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      Члан 8. 
 Директоре, чланове Управног и Надзорног одбора у правном субјекту, на основу проведеног јавног 
конкурса и приједлога Комисије за избор, именује Скупштина општине. 
 
      Члан 9. 
 Скупштина општине именује Комисију за избор која се састоји од пет чланова. 
Комисија за избор се именује актом Скупштине општине. 
 У састав ове Комисије именују се три члана из реда службеника у Општинској управи, а два члана из 
реда лица која испуњавају услове утврђене ставом 4. овог члана. 
 За чланове Комисије за избор могу бити именована лица која имају најмање исти или већи степен 
стручне спреме који се захтијева за именовање на одређену позицију, да познају одредбе Закона и ове Одлуке и 
који посједују стручно знање и искуство у одговарајућој области. 
 Стручне послове за потребе Комисије за избор обавља Стручна служба Скупштине општине Приједор. 
 
      Члан 10. 
 Скупштина општине одлучује о расписивању јавног конкурса за именовање органа у правним 
субјектима. 
 Јавни конкурс садржи елементе утврђене Законом и овом Одлуком, као и остале потребне информације 
за успјешно провођење процедуре. 
 Јавни конкурс се објевљује и спроводи у складу са Законом. 
 
      Члан 11. 
 У складу са одредбама ове Одлуке спровешће се поступак ревизије именовања чланова Управних и 
Надзорних одбора у правним субјектима у погледу испуњавања критерија за њихова именовања. 
 Поступак ревизије у складу са претходним ставом спровешће Комисија за избор и именовања у року од 
два мјесеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 На основу поступка ревизије Скупштина општине ће разријешити чланове Управних и Надзорних 
одбора који не испуњавају услове у складу са овом Одлуком, након спроведеног поступка за именовање нових 
чланова. 
      Члан 12. 
 
 У року од 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке правни субјекти ће извршити усклађивање 
својих Статута и других Општих аката са одредбама ове Одлуке. 
 
      Члан 13. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. гласнику општине Приједор ". 
 
Број:01-022-35/04        
         Датум:        ПРЕСЈЕДНИК 
Приједор, 22.07.2004.године    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                     Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . .  
 38. 
 На основу чл. 3. и 4. Закона о комуналним дјелатностима ("Сл.гласник РС",бр. 11/95 и 51/02), члана 9. и 
10. Закона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС",бр. 85/03), и члана 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
22.07.2004.године, донијела је 

О Д Л У К У 
   о измјенама и допунама Одлуке о комуланом реду 
 
      Члан 1. 
 У Одлуци о комуналном реду ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2000 и 3/2003). члан 60 мијења се 
и гласи: 
 "Послове надзора над примјеном одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција". 
 
      Члан 2.  
 Члан 61. мијења се и гласи: 
 У првом ставу иза ријечи: одредаба ове Одлуке умјесто "надлежни инспектор-полицајац" треба да 
стоји: 
 " Комунални полицајац". 
 У другом ставу на почетку реченице умјесто ријечи "инспектор" треба да стоји "Комунални полицајац". 
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      Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављиваља  у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-37/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 22.07.2004.године     Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
 
      . . . . 
 39. 
 На основу члана 2. став 10. и члана 3. Закона о комуналним дјелатности ("Сл.гласник РС",бр. 11/95 и 
51/02), члана  9. и 10. Закона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС",бр. 85/03) и члана 10. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
03.08.2004.године, донијела је 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о одржавању и заштити зелених и рекреационих површина 

   
      Члан 1. 
 У Одлуци о одржавању и заштити зелених и рекреационих површина ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 6/2003) и члана 23. мијења се и гласи: 
 
 "Надзор на спровођењем одредаба ове Одлуке врши надлежни општински орган за комуналне послове 
односно комунална полиција. 
 Када приликом обављања надзора надлежни комунални полицајац утврди неправилности, наложитће 
отклањање рјешењем, а ако извршилац не поступи по рјешењу комунални полицајац ће наредити принудно 
извршење преко трећих лица, а о трошку извршеника. 
 Комунални полицајац има право и дужност да против правних субјеката, предузетника и физичких 
лица који су извршили повреде Закона из ове Одлуке или нису предузели мјере и отклонили недостатке 
наложене рјешењем поднесе захтјев за покретање прекршајног поступка, односно кривичног поступка када је 
то прописано Законом". 
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-34/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 08.03.2004.године                             Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
     . . .  
 40. 
 На основу чл. 3. и 4. Закона о комуналним дјелатностима ("Сл.гласник РС",бр. 11/95 и 51/02), члана 9. и 
10. Закона о комуналној политици ("Сл.гласник РС",бр. 85/03) и члана 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
22.07.2004.године, донијела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЧНОМ РЕДУ 

 
      Члан 1. 
 У Приједлогу Одлуке о пијацама и пијачном реду која је на сједници Скупштине општине 
17.12.2003.године усвојена, а затим на сједници од 13.04.2004.године поништена, додати следећу измјену: 
 
  члан 47. мијења се и гласи: 
 
 "Надзор над примјеном одредаба ове Одлуке врши санитарна, ветеринарска, тржна, грађевинска и 
пољопривредна инспекција и комунална полиција". 
 
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-43/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 22.07.2004.године                          Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
     . . . .  
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 41. 
 На основу чл. 3. и 4. Закона о комуналним дјелатностима ("Сл.гласник РС",бр.11/95 и 51/02), члана 9. и 
10. Закона о комуналној политици ("Сл.гласник РС",бр. 85/03) члана 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
22.07.2004.године, донијела је  

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији 

 
      Члан 1. 
 У Приједлогу Измјена и допуна Одлуке о водоводу и канализацији коју је Скупштина усвојила на 
сједници од 27.03.2003.године па поништила на сједници од 13.04.2004.године, додати следећу измјену: 
  
 74. мијења се и гласи: 
 
 "Надзор над извршавањем одредби ове Одлуке врши санитарна и водопривредна инспекција и 
комунална полиција".   
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-47/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 22.07.2004.године                             Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . .  
 42. 
 На основу чл. 3. Закона о комуналним дјелатности (“Сл.гласник Републике Српске”,бр. 11/95 и 51/02), 
и члана 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 2/2000), Скупштина општине 
Приједор, на сједници одржаној 22.07.2004.године, донијела је  

О Д Л У К У 
О измјенама и допунама Одлуке о водоводу и канализацији 

      Члан 1. 
 У Одлуци о водоводу и канализацији (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 3/2003), у члану 71. иза 
тачке 18. додаје се нова тачка 19 која гласи: 
 
 “Ако поступи супротно одредби члана 54. ове Одлуке”. 
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику општине 
Приједор”. 
 
Број:01-022-40/04                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2004.године                                                 Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
 
 43. 
 На основу чл. 19 и 20. Закона о комуналним дјелатностима ("Сл.гласник РС",бр. 11/95 и 5/02) , члана 9. 
и 10. акона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС",бр. 85/03) и члана 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
22.07.2004.године, донијела је  

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о гробљима и погребној дјелатности  

 
      Члан 1. 
 У Одлуци о гробљима и погребној дјелатности ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 6/2000), члан 63. 
мијења се и гласи: 
 "Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши грађевинска и санитарна инспекција и комунална 
полиција".  
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања  у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-39/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 22.07.2004.године                           Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
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      . . .  
 44. 
 На основу чл. 54. и 55. Закона о буџетском систему републике Српске ("Сл.гласник РС",бр. 96/03) и 
члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине 
Приједор на сједници одржаној 22.07.,2004.године, донијела је 
 
     О Д Л У К У  
 о задужењу општине Приједор по пројекту водоснабдјевања општине Приједор 
 
      Члан 1. 
 Одобрава се задужење општине Приједор у износу од 5.000.000 КМ  
(Словима: петмилионаконвертибилнихмарака), код банке коју предложи Државни секретаријат за економске 
односе Швајцарске -СЕКО. 
      Члан 2. 
 Услови за одобравање кредита су: 
 * рок отплате 20 година, 
 * каматна стопа 5% и 
 * грејс период 3 године. 
      Члан 3. 
 Средства кредита из члана 1. ове одлуке представљају учешће локалне заједнице у Приједору 
водоснабдијевања општине Приједор, на основу чега ће се остварити донаторска средства у износу од 12,5 
милиона КМ: 
      Члан 4. 
 За реализацију овое Одлуке задужује се Начелник општине Приједор и Одјељење за финансије 
општине Приједор. 
      Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-45/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2004.године                Капетановић Сенија, дипл.ецц.с.р. 
     . . .  
 
 45. 
 На основу чл. 9. и 4. Закона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС",бр. 85/03) и  члана 10. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници 
одржаној 22.07.2004.године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о Измјенама и допунама Одлуке о истицању назива фирми и постављању рекламних табли-паноа и других 
натписа и транспарената на подручју општине Приједор 

 
      Члан 1. 
 У Одлуци о истицању назива фирми и постављању рекламних табли-паноа и других натписа и 
транспарената на подручју Општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 9/2000 и 3/2002.) иза члана 
18. додаје се члан 18а који гласи: 
 
 "Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Комунална полиција". 
 
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-38/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 22.07.2004.године                            Капетановић Сенија,дипл.ецц, с.р. 
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     . . . . 
 46.  
 На основу члана 2. тачка 11. Закона о комуналним дјелатностима ("Сл.гласник Републике Српске",бр. 
11/95 и 51/02), члана 9. и 10. Закона о комуналној полицији ("Сл.гласник РС",бр. 85/03) и члана 10. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници 
одржаној 22.07.2004.године, донијела је  

О ДЛ У К У 
о Измјенама и допунама Одлуке о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју општине 

Приједор. 
 
      Члан 1. 
 У Одлуци о начину и условима за прекопавање јавних површина на подручју општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 6/2000), члан 14. мијења се и гласи: 
 
 "Надзор над примјеном одредби ове Одлуке врши саобраћајна инспекција и комунална полиција". 
 
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-36/04        ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум, 22.07.2004.године               Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
       . . . . 
 47.  
 На основу чл. 3. и 4. Закона о комуналним дјелатностима ("Сл.гласник РС",бр. 21/77 и 26/89),  и члана 
12. Уставног закона за спровођење Устава РС  ("Сл.гласник РС",бр. 21/92) и члана 10. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
22.07.2004.године, донијела је  

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 

 
      Члан 1. 
 У члану 5. Одлуке о комуналним таксама ("Сл.гласник Општине Приједор",бр. 7/03) иза става 2. додају 
се нови ставови 3. и 4. који гласе: 
 
 став 3. 
 "Таксени обвезник је дужан док постоји таксена обавеза, сваке године до 31. марта поднијети пријаву и 
платити таксу у складу са тарифом комуналних такса". 
 став 4. 
 "Ако у току године настану услови за плаћање таксе или наступе промјене које условљавају плаћање 
таксе у већем износу, такени обвезник је дужан у року од 15 дана од дана настанка промјене о томе поднијети 
пријаву и уплатити таксу". 
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-41/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 22.07.2004.године                  Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . .  
 48. 
 На основу члана 1. Закона о комуналним таксама (“Сл.лист БиХ”,бр. 21/77, 35/88 и 26/89), члана 12. 
Уставног закона за спровођење Устава Републике Српске (“Сл. гласник РС”,бр. 21/92) и члана 10. Статута 
општине Приједор (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор на сјечдници 
одржаној 22.07.2004.године, донијела је 

О Д Л У К У 
О измјенама и допунама Одлуке о комуналним таксама 

 
      Члан 1. 
 Члан 5. Одлуке о комуналним таксама (“Сл.гласник општине Приједор број 3/2002) мијења се и гласи: 
 “Таксена обавеза за таксене обвезнике који су постојали прије ступања на снагу ове Одлуке настаје 
сваког 01.01. текуће године, а за таксене обвезнике који почињу користити предмете или вршити услугу за чије 
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кориштење односно вршење је прописано плаћање таксе од дана издавања рјешења за обављање дјелатности од 
надлежног органа . 
 Рок за подношење пријава таксених обвезника Пореској управи је 15 дана од дана регистрације 
пореског обвезника код надлежног органа”. 
 
      Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Сл.гласнику општине Приједор”. 
 
Број: 01-022-41/03                         ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2004.г.                                                                   Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . . . 
 49.  
 На основу чл. 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
10/2001), разматрајући Програм кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у 
непољопривредно, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, донијела је 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Програм кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у 
непољопривредно у понуђеном тексту. 
2. Овај Закључак ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-40-740/04                   ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 03.08.2004.г.                                             Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . .       . . . .  
 50. 
 На основу чл. 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
10/2001), разматрајући Нацрт програма асвалтирања локалних и некатегорисаних путева и градских улица на 
подручју општине Приједор у 2004.години, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 
03.08.2004.године, донијела је 
     З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Нацрт програма асвалтирања локалних путева и и градских улица на подручју 
    општине Приједор у 2004.-2005.години са примједбама одборника који су стављени на 
    Нацрт на самој сједници. 
2. Нацрт се упућује Комисији за израду одлуке о локалним и некатегорисаним јавним 
   путевима и улицама у насељима, и израду програма одржавања истих за 2003.-2004.годину 
   ради усаглашавања са датим примједбама и израде програма који ће се упутити на јавну 
   расправу. 
3. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
    општине Приједор". 
 
Број:01-370-409/04        ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 03.08.2004.године             Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . . . 
 51. 
 На основу чл. 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
10/2001), разматрајући Информацију о насталим штетама од елементарних непогода на подручју општине 
Приједор, Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, донијела је 
 
     З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се информација о насталим штетама од елементарних непогода на подручју општине Приједор. 
2. Обавезује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности да изради Програм санације штета од 
елементарних непогода. 
3. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-339-14/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 03.08.2004.године                                              Капетановић Сенија,сипл.ецц,с.р. 
      . . . . 
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 52. 
 На основу члана 28. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор",бр. 2/2000)на 
приједлог Начелника општине, Скупштина општине Приједор, на сједници одржаној 22.07.2004.године, 
донијела је 
     З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Декларација "Дани на Сани" 2001.године 04/05 јуни 2001.у тексту који је предочен 
одборницима Скупштине општине Приједор. 
 2. Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-633-4/04         ПРЕДСЈЕДНИК 
  Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2004.године                                Капетановић Сенија,дипл.ецц, с.р. 
      . . . .  
 53. 
 На основу члана 1.10. Изборног закона Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ",бр. 23/2001), а у вези 
чл. 42. Изборног закона Републике Српске ("Сл.гласник РС",бр. 34/2002), и чл. 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), а на приједлог Мандатно имунитетске комисије, Скупштина 
општине Приједор на сједници одржаној 22.07.2004.године  донијела је следеће 
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
             о престанку и верификацији мандата одборника 
 
      I 
 Престаје мандат одборнику СП РС ПАВКОВИЋ СПОМЕНКИ из Приједора. 
 
      II 
 Верификује се мандат одборнику  СП РС БАБИЋ БРАНКУ из Приједора 
      III 
 Ово Рјешење објавиће се у ("Службеном гласнику општине Приједор"). 
 
Број: 01-111-53/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2004.године                   Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . . . 
 54. 
 На основу члана 1.10. Изборног закона Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ",бр. 23/2001), а у вези 
чл. 42. Изборног закона Републике Српске ("Сл.гласник РС",бр. 34/2002), и чл. 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000),а на приједлог Мандатно имунитетске комисије,Скупштина 
општине Приједор на сједници одржаној 22.07.2004.године,  донијела је следеће 
 
     Р Ј Е Ш Е Њ Е 
   о престанку и верификацији мандата одборника 
 
      I 
 Престаје мандат одборнику  СДС СТИЈЕПИЋ РАДЕНКУ  из Приједора. 
 
      II 
 Верификује се мандат одборнику  СДС  РАУШ МИЛОРАДУ  из Приједора. 
 
      III 
 Ово Рјешење објавиће се у ("Службеном гласнику општине Приједор"). 
 
Број: 01-111-54/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.07.2004.године                   Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . . . 
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 55. 
 На основу чл. 10. статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор број 2/2000), и чл. 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001.), Скупштина општине 
Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, донијела је следеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора предшколске установе Дјечији вртић "Радост" у Приједору 
 
1. Професор НАДА ЂАКОВИЋ разрјешава се дужности директора предшколске установе Дјечији вртић 
"Радост" у Приједору. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-50/04                   ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 03.08.2004.године                                                                               Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . . .  
 56. 
 На основу чл. 10. статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор број 2/2000), и чл. 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001.), Скупштина општине 
Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, донијела је следеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању В.Д: директора предшколске установе Дјечији вртић "Радост" у Приједору 
 
1. Професор ДУШАНКА БОЖИЋ, именује се за вршиоца дужности директора предшколске установе Дјечији 
вртић "Радост" у Приједору, до расписивања јавног конкурса и избора новог директора. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-51/04       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 03.08.2004.године                                                                        Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . . . 
 57. 
 На основу чл. 10. статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор број 2/2000), и чл. 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001.), Скупштина општине 
Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, донијела је следеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу директора "Позоришта Приједор" у Приједору 
 
1. ПОПОВИЋ РАНКО, разрјешава се дужности директора "Позоришта Приједор" у Приједору. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-49/04                ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 03.08.2004.године                                                           Капетановић Сенија,дипл.ецц,с.р. 
      . . . .  
 58.Рјешења из имовинско правне области. 
                                                                

-Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,  рјешавајући у предмету 
ХАСАНБЕГОВИЋ АЛМАЗА сина ИБРАХИМА из Приједора на основу члана 61., 62 и 63. Закона о 
грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике Српске" број 41/03.) те на основу члана 10. Статута СО 
Приједор ("Сл.гласник СО Приједор бр. 2/2000), и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001),донијела је  сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности број 06-364-335/03. од 

18.07. 2003. године. 
2. УСВАЈА се захтјев Хасанбеговић Алмаза сина Ибрахима из Приједора те му се утврђује право 

кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у Улици Приштинској на којем је беспрвно 
изградио стамбено-пословни објекат П + 1, означен са: 
к.ч.бр. 1813 у површини од 319 м2 уписана у зк.ул. 1207 К.О. Приједор са правом кориштења на име 
Хасанбеговић Алмаза, Миралема и Намке  
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(по новом премјеру к.ч.бр. 3321/1 уписана у пл. бр. 1235 К.О. Приједор I, као посјед Хасанбеговић Алмаза) 
Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са привременим правом 

кориштења: Хасанбеговић Миралема и др. 
      . . . . 
 

-Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,  рјешавајући у предмету 
РАШИЋ ЂУРЕ из Приједора на основу члана 61., 62 и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Службени 
гласник Републике Српске" број 41/03.) те на основу члана 10. Статута СО Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 2/2000), и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/2001) донијела је сљедеће 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности број 06-364-16/03. од 

31.03.2003. године из рјешења од 15.10.2003. године. 
2. УСВАЈА се захтјев Рашић Ђуре из Приједора те му се утврђује право кориштења ради грађења на 

градском грађевинском земљишту у Улици Жарка Згоњанина на којем је бесправно изградио пословни објекат 
са намјеном за производњу корнета и облатни, уз породичну стамбену зграду за коју посједује одобрење за 
грађење, на земљишту означеном са: 
к.ч.бр. 309/25 у површини од 601 м2 уписана у зк.ул.бр. 188 К.О. Приједор са правом кориштења на Рашић 
Ђуру и др. 
(по новом премјеру к.ч.бр. 1291/1 уписана у пл. 2837 К.О. Приједор I, као посјед Рашић Ђуре) 

Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са привременим правом 
кориштења: Рашић Ђуре и др. 

     . . . . 
 

-Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,  рјешавајући у предмету 
Јањић Мирослава из Новог Града, на основу члана 54.  Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 86/03.) те на основу члана 10. Статута СО Приједор ("Сл.гласник Општине 
Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће 

 Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

Даје  се сагланост Јањић Мирославу из Новог Града да може отуђити недовршени пословни објекат, 
заједно са земљиштем под објектом и земљиштем које служи његовој редовној употреби на локацији "Свале", 
означено са: 
- к.ч.бр. 745/22 у површини од 62 м2 уписана у зк.ул.бр. 5300 К.О. Приједор 
- к.ч.бр. 742/29 у површини од 100 м2 уписана у зк.ул.бр. 3525 К.О. Приједор (по новом премјеру к.ч.бр. 
3872/17)      . . . . 
 
 -На основу чл. 61. 62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 41/03) и чл. 10. 
Статута општине Приједор ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 2/2000), те чл. 105. Пословника општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), рјешавајући у предмету РИБИЋ ЈЕВТЕ и др. из Приједора, 
Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Одбија  се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности број 06-364-587/03. од 
11.11.2003. године. 

2. ОДБИЈАЈУ  СЕ се захтјеви Рибић Јевте, Грублјешић Милутина, Згоњанин Милутина, Санадер 
Душана и Ковачевић Слободана те им се неутврђује право кориштења ради грађења на градском грађевинском 
земљишту у Улици Козарској (локација Тешинић) на којем су беспрвно изградили приземље на дијелу 
планираног стамбено-пословног низа - ламела 2. уз довршење започетог дијела стамбеног низа (надзиђивање 
спрата и поткровља) а које земљиште је означено са: 
- к.ч.бр. 768/21 у површини од 44 м2 уписана у зк.ул.бр. 421 на ЗЗ Приједор 
- к.ч.бр. 768/22 у површини од 7 м2 
-к.ч.бр. 768/23 у површини од 13 м2, обе уписане у зк.ул. бр. 7076 на Завод за изградњу града 
(по новом премјеру све означене са к.ч.бр. 4117/12 уписана у пл.бр. 3064 К.О. Приједор II на Општину Пријеор 
и к.ч.бр. 5687/3 уписана у пл.бр. 925 на јавно добро - путеве 
- к.ч.бр. 768/14 у површини од 268 м2 уписана у зк.ул.бр. 7076 на Завод за иградњу 
- к.ч.бр. 768/15 у површини од 110 м2 уписана у зк.ул.бр. 421 на ЗЗ Приједор 
(по новом премјеру к.ч.бр. 4117/8 уписана у пл.бр. 3064 К.О. Приједор II) 
      . . . . 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,  рјешавајући у 
предмету ТАМБИЋ ЧЕДЕ из Приједора, на основу члана 61., 62. и 63. Закона о грађевинском земљишту 
("Службени гласник Републике Српске" број 41/03.) те на основу чл. 10. Статута општине Приједор 
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("Сл.гласник општине Приједор",бр.  2/2000), и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагланости број 06-364-118/03. од 
17.04.2003. године. 
 2. УСВАЈА се захтјев Тамбић Чеде из Приједора те му се утврђује право кориштења ради грађења на 
градском грађевинском земљишту у Улици Пете козарске бригаде број 3А на којем је бесправно изградио 
породичну стамбену зграду П + 1, тип Б-4Ц, означено са: 
к.ч.бр. 729/311 у површини од.................. 277 м2 уписана у зк.ул.бр. 6993 на Општину Приједор 
 (по новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 3926/1 уписана у пл.бр. 3064 на Општину Приједор) 
 3. Земљиште означено са к.ч.бр. 729/640 у пов. од 81 м2 уписана у зк.ул.бр. 5658 К.о. Приједор ( по 
новом премјеру к.ч.бр. 3925/2 уписана у пл.бр. 3342 К.о. Приједор II) укњижено са правом кориштења на 
Кецман Владу, а као посјед Тамбић Чеде, преузима се, и исто ће се уписти као јавно добро-пут. 
      . . . . 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, предмету ВУЈИЧИЋ РАЈКА и 
ДАКИЋ ЗОРИЦЕ рођ ВУЈИЧИЋ из Приједора на основу члана 45. став 3. Закона о грађевинском земљишту 
("Службени гласник Републике Српске" број 41/03.) те на основу  чл. 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника Скупштикне општине Приједор",бр. 
10/2001), донијела је следеће   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. УСВАЈА се захтјев Вујичић Рајка и Јакић Зорице рођ. вујичић из Приједора те им се додјељује 
градско грађевинско земљиште у насељу Центар, у Улици Светосавска, Николе Пашића и Занатска, а које 
земљиште је означено са: 
- к.ч.бр. 12/165 у површини од 291 м2 уписана у зк.ул.бр. 588 К.О. Приједор на Општину Приједор 
(по новом премјеру к.ч.бр. 2018/1 и 2020/2, уписане у пл.бр. 4379 као супосјед Вујичић Рајка и Јакић Зорице и у 
пл.бр. 3039 као посјед Општине Приједор). 

2. Саставни дио овог рјешења су пријавни листови "А" - "Б" вјештака геодетске струке. 
      . . . . 

 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,  рјешавајући у предмету 
ЗЕНКИЋ ЕНИЗА ОМЕРА из Приједора на основу члана 61., 62 и 63. Закона о грађевинском земљишту 
("Службени гласник Републике Српске" број 41/03.)те на основу чл. 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор",бр. 10/2001), 
донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности број 06-364-66/03. од 

23.05.2003. године. 
2. УСВАЈА се захтјев Зенкић Ениза Омера из Приједора те му се утврђује право кориштења ради 

грађења на градском грађевинском земљишту у Улици Народног фронта број 35 на којем је бесправно изградио 
стамбено-пословни објекат П + 1, означен са: 
к.ч.бр. 621/8 зв. "Брезик", у површини од 364 м2, уписано у зк.ул.бр. 2845 К.О. Приједор 
 (по новом премјеру исто се односи на земљиште означено са к.ч.бр. 1865 у површини од 154 и к.ч.бр. 1866/1 у 
површини од 210 м2 обе уписане у пл.бр. 3657  К.О. Приједор II, као супосјед Зенкић Ениза Омера и Зенкић 
Ениза Зијада са по 1/2 дијела) 

Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са привременим правом 
кориштења: Џафић Мехе Ибрахима са дијелом 1/2 и др. 
       . . . . 
 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, у предмету Бегановић Емира 
из Приједора на основу чл. 68. Закона о грађевинском земљишту РС («Сл. гласник РС», бр. 86/03) те чл. 250. 
Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 13/03), те на основу чл. 10. Статута СО Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће  подноси СО-е Приједор сљедећи, 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 Правоснажно рјешење Скупштине општине Приједор бр. 01-475-1633/03 од 09.12.2003. године мијења 
се у дијелу који се односи на величину објекта и накнаду на име ренте, тако да у тачки 3. и 5. диспозитива, 
умјесто Су+П+2 у површини од 230,4 м2, треба да стоји П+2 у површпини од 175,2 м2, а у тачки 4. умјесто 
накнаде на име ренте у износу од 9.676,80 КМ, треба да стоји у износу од 3.460,80 КМ Словима: 
(трихиљадечетристошесдесет и 80/100КМ). 

      . . . . 
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 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, у предмету 
ЦРНОМАРКОВИЋ Симе ПЕТРА из Приједора, на основу чл. 61.62. и 63. Закона о грађевинском земљишту 
("Сл. гласник РС", бр. 86/03), те на основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.10/2001), донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 06-364-640/02 од 
22.05.2003.године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев ЦРНОМАРКОВИЋ Симе ПЕТРА из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Миле Рајлића и Крајишких бригада на 
којем је бесправно изградио  стамбено-пословни објекат П+1+пот., корисне пов. од 222,4 м2, а које земљиште је 
означено са: 
- к.ч.бр. 729/199 у површини од .............................................      249 м2 уписана у зк.ул.бр. 6127 К.о. Приједор са 
привременим правом кориштења на Сикирић (Мехе) Мумина из Приједора 
- к.ч.бр. 729/640 у површини од ..............................................           47 м2 уписана у зк.ул.бр. 3691 К.о. Приједор са 
привременим правом коериштења на Сикирић (Мехе) Мумина из Приједора     ( по новом премјеру к.ч.бр. 
4070/2 уписана у пл.бр. 3039 К.о. Приједор II, као посјед Црномарковић Петра 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаног са привременим правом  
кориштења: СИКИРИЋ Мехе МУМИНА из Приједора. 
       . . . . 
 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,  рјешавајући у предмету 
ЕРЕМИЋ ГОЈКА МИЛАНА из Приједора на основу члана 24 и члана 45.  Закона о грађевинском земљишту 
("Службени гласник Републике Српске" број 86/03.)те на основу чл. 10. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 2/2001), донијела је следеће 
   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. Градско грађевинско земљиште у насељу Тукови, означено са: 
 

- к.ч.бр. 1405/6 у повшрини од 176 м2 
- к.ч.бр. 1405/5 у површини од 76 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 2937 К.О. Приједор као сувласништво Еремић 
Гојка Милана 3/40 дијела и др. 
(по новом премјеру к.ч.бр. 4478/2 и 4478/3 обе уписане у пл.бр. 972 К.О. Приједор I, као посјед Еремић Гојка 
Милана) 
преузима се од фактичког власника Еремић Гојка Милана из Приједора, у сврху отварања приступног пута 
           2. У земљишној књизи Основног суда у Приједору као и у катастру некретнина на земљишту из тачке 1. 
овог рјешења извршиће се упис права располагања у корист Општине Приједор. 
      . . . . 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,  у предмету ХАЖБИЋ Медана 
ГОРАНА на  основу чл. 61. став 1.  Закона о грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) , те на 
основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника 
СО Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. На грађевинском земљишту к.ч.бр. 5/3 у површини од 120 м2, к.ч.бр. 5/12 у површини  од 230 м2, обе 
уписане у зк.ул.бр. 250 К.о. Приједор, к.ч.бр. 59/33 у површини од 157 м2 уписана у Исказ I ( по новом премјеру 
к.ч.бр. 1780 уписана у пл.бр. 4175 К.о. Приједор I) утврђује се право власништва у корист  ХАЖБИЋ Медана 
ГОРАНА, као градитеља зграде изграђене на том земљишту. 

2. Хажбић Горан је дужан платити накнаду за земљиште из тачке 1. овог рјешења: и то за 157 м2 
уписаних у Исказ I накнаду од 1.334,5 КМ Словима:  ( хиљадутристотридесетчетири и 5/100 КМ) а за 215,6 м2 
корисног пословног и стамбеног простора износ од 7.546 КМ Словима    
(седамхиљадапесточетрдесетшестконвертибилнихмарака) на рачун Општине Пријеодр – рачун јавних прихода 
бр. 7224125620070000417349 са назнаком врста прихода бр. 722412. 

      . . . . 

 -На основу чл. 61. став 1. чл.  62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 41/03) и 
на основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), те чл. 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине 
Приједор у предмету  Изетагић Мехмеда Мустафе из Приједора, на сједници одржаној 03.08.2004.године, 
донијела је следеће 
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Р Ј Е Ш Е Њ E 

1. Одбија се захтјев Изетагић Мухамеда Мустафе из Приједора те му се не утврђује право власништва 
на грађевинском земљишту к.ч.бр. 17/159 у површини од 88 м2 уписана у зк.ул.бр. 7030, к.ч.бр. 17/97 у 
површини од 135 м2 уписана у зк.ул.бр. 44, к.ч.бр. 17/160 у површини од 112 м2 уписана у зк.ул.бр. 30 К.о. 
Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 1709/1 уписана у пл.бр. 1398 К.о. Приједор I) на ком је бесправно изградио 
зграду . 

     . . . .       

 На основу чл 30. а у вези са чл. 63. став 6. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 86/03) 
те чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор ",бр. 2/2000), и чл. 105. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор 
рјешавајући предмет ЈАЊОШ Гаврила ВОЈИСЛАВ из Приједора  на сједници одржаној 03.08.2004.године 
донијела је следеће 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 1. Одбија се захтјев Јањош Гаврила Војислава из Приједора те му се не утврђује првенствено право 
кориштења ради грађења пословног објекта ( у градском парку преко пута Хотела "Балкан"), која грађевинска 
парцела означена са: 
- к.ч.бр. 1907/1 кућа и града површине од ............................... 63 м2, 
                          двориште у површини од ................................  58 м2 
уписана у пл.бр. 1907 К.О. Приједор I као посјед Јањош /Гаврила) Војислава 
- к.ч.бр. 1906/2 у површини од ...................................................114 м2 
- к.ч.бр. 1907/2 у површини од ................................................... 156 м2, 
  обе уписане у пл.бр. 3039 К.о. Приједор I, као посјед Општине Приједор 
(по старом премјеру исто одговара к.ч. бр. 12/149 уписана у зк.улбр. 2982  са правом кориштења на Јањош 
Војислава,  к.ч.бр. 12/483 уписана у зк.ул.бр. 7585 на Завод за изградњу града, те к.ч.бр. 12484 уписана у 
зк.ул.бр. 2455 на Видовић Мару. 
      . . . . 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, у предмету КАДИРИЋ Даута 
РАЈФЕ из С.Моста, на основу чл. 61.62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 41/03), те 
на основу чл. 10. Статута СО Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), и чл. 105. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 06-364-671/02 од 
16.01.2004. године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев КАДИРИЋ Даута РАЈФЕ из С. Моста те јој се утврђује право кориштења ради 
грађења на градском грађевинском земљишту на којем посједује бесправно изграђену породичну стамбену 
зграду П+1, корисне пов. од 170,52 м2, а које земљиште је  означено са: 
- к.ч.бр. 27/28 у површини од ............................     222 м2 уписана у зк.ул.бр. 649 К.о. Приједор 
- к.ч.бр. 27/76 у површини од ............................     282 м2 уписана у зк.ул.бр. 1266 К.о. Приједор 
са привременим правом кориштења на Павловић Персу, Душана, Анђу и др. ( по новом премјеру к.ч.бр. 3261/1 
уписана у пл.бр. 2622 К.о. Приједор I као посјед КАДИРИЋ Даута РАЈФЕ рођ. БЕЋИРБЕГОВИЋ из С: Моста) 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са привременим правом  
кориштења: Павловић Персе, Душана, Анђе и др. 
      . . . . 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, у предмету КРНЕТА ЗОРАНА 
из Приједора, на основу чл. 61.62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 41/03) те на 
основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће 

Р Ј Е Ш Е Њ E 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 06-364-161/02 од 
25.09.2002.године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев КРНЕТА ЗОРАНА сина РАЈКА из Приједора те му се утврђује право кориштења 
ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Ђуре Јакшића на Уријама на којем је бесправно 
изградио породичну стамбену зграду, означено са: 
к.ч.бр. 729/45 у површини од ......................................              513 м2 уписана у зк.ул.бр. 6601 К.о. Приједор са 
правом кориштења ради изградње пословно стамбене зграде у користе Радаковић Душанке ( по новом премјеру 
к.ч.бр. 4294 уписана у пл.бр. 2788 К.о. Приједор II), као посјед Крнета Рајка Зорана. 
      . . . . 
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 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, у предмету МУШИЋ Хусеина 
ЕДХЕМА из Пријеодра, на основу чл. 61.62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 
41/03), те на основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. 
Пословника СО Приједор ("Сл.гласник општине Приједор,бр. 10/2001), донијела је следеће 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности Одјељења за 
просторно уређење бр. 06-364-681/00 од 30.01.2003.године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев МУШИЋ Хусеина ЕДХЕМА из Приједора, те му се утврђује право кориштења 
ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Ахмета Бабића у Приједору на којем је бесправно 
изградио породичну стамбену зграду, означено са: 
- к.ч.бр. 19/43 у површини од ........................     263 м2 уписана у зк.ул.бр. 7585 К.о. Приједор на Завод за 
изградњу града Приједора ( по новом премјеру к.ч.бр. 1692/1 уписана у пл.бр. 3039 К.о. Приједор I као посјед 
Општине Приједор) 
      . . . .  
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, у предмету Средње и основне 
музичке школе Приједор, на основу чл. 39. и чл. 53. и чл. 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. лист РС", 
бр. 41/03), те на оснву чл. 10. Статута СО Приједор ("Сл.гласник СО Приједор",бр. 2/2000), и чл. 105. 
Пословника СО Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. Усваја се парцелација установљења рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 06-364-199/97 од 
12.06.2002. године. 
 2. Усваја се захтјев Средње и основне музичке школе из Приједора те се утврђује градско грађевинско 
земљиште које лежи под објектом школе и које служи њеној редовној употреби, означено са: 
- к.ч.бр. 8/19, зграда и двориште у површини од ................            522 м2 
- к.ч.бр. 8/24, двориште у површини од .............................        303 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 1236 као друштвена 
својина  
- к.ч.бр. 282/17 у површини од ..............................................            43 м2 
- к.ч.бр. 282/18 у површини од ..............................................            28 м2, 
обе уписане на Општину Приједор у зк.ул.бр. 6993 К.о. Приједор 
( по новом премјеру к.ч.бр. 1031/4 уписана у пл.бр. 2570 К.о. Приједор I, као посјед О.Ш. "Десанка 
Максимовић" Приједор). 
      . . . . 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, предмету Паић Персе из 
Приједора, на основу чл. 61.62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 41/03), те на 
основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",р. 2/2000) и чл. 105. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА  се захтјев ПАИЋ ПЕРСЕ из Приједора  те јој се утврђује право кориштења ради грађења на 
градском грађевинском земљишту између улица 101 и магистралног пута Приједор – К. Дубица на којем је без 
одговарајућег рјешења о одобрењу за грађење изградила пословно стамбени објекат П+1 + пот, а које земљиште 
је означено са:                        
- к.ч.бр. 727/218 у површини од ....................................         480 м2 уписана у зк.ул.бр. 6993 К.о. Приједор на 
Општину Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 1621/101 уписана у пл.бр. 17/34 К.о. Приједор II) 
 2. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за 316,8 м2 у висини од 4.435,2 КМ, те за 
грађевинско земљиште пов. 480 м2 износ од 4.033 КМ ( укупно 8.468,20 КМ) 
      . . . .  
 -На основу чл. 61. 62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС" бр. 41/03) и на основу 
чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000), те чл. 105. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор у 
предмету Решић Муневере кћери Мухамеда из Приједора, на сједници одржаној 03.08.2004.године, донијела је 
следеће 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. ОДБИЈА СЕ захтјев за парцелацију установљена рјешењем о урбаснистичкој сагласности бр. 06-364-
174/02 од 05.07.20002.године. 
 2. ОДБИЈА  СЕ захтгјев РЕШИЋ МУНЕВЕРЕ из Приједора, те јој се не утврђује право кориштења на 
градском грађевинском земљишту у С. Граду на којем је бесправно изградила породичну стамбену зграду, а 
које земљиште је означено са: 
- к.ч.бр. 17/54 у површини од ............................      310 м2 
- к.ч.бр. 17/78 у површини од ............................        40 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 7585 на Завод за изградњу 
града, 
- к.ч.бр. 17/177 у површини од ..........................         37м2 уписана у зк.ул.бр. 171 на Општенародну имовину ( по 
новом премјеру к.ч.бр. 1711 уписана у пл.бр. 3039 као посјед Општине Приједор). 
      . . . . 
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 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године, у предмету ТЕЈИЋ Рајка 
ЖАРКА из Приједора, на основу чл. 61.62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 41/03), 
те на основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности  бр. 06-364-755/00 од 
30.12.2003. године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев  ТЕЈИЋ Рајка ЖАРКА из Приједора те му се утврђује право кориштења ради 
грађења на градском грађевинском земљишту између улица М. Обреновића, Милана Тепића и Б. Нушића на 
којем је бесправно изградио  I фазу стамбено пословног објекта ( ламела I) спратности сут. + приземље + 2 
спратa + поткровље, нето пов. од 900 м2 са намјеном сутерена, приземља, I и II спрата за пословни простор, а 
поткровља за стамбени, а које земљиште је означено са: 
к.ч.бр. 8/67 у  површини од ...................    273 м2 уписана у зк.ул.бр. 900 К.о. Приједор са правом кориштења на 
Тејић Жарка, што по новом премјеру одговара к.ч.бр. 1076/4 уписана у пл.бр. 4707 К.о. Приједор I као посјед 
Тејић Жарка 
к.ч.бр. 8/65 у површини од ....................      10 м2 и  
к.ч.бр. 8/66 у површини од ...................        5 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 305 на Шукало Гину и др. ( по новом 
премјеру исто је уписано као посјед Аероклуба а означено са к.ч.бр. 1077/2 уписане у пл.бр. 24 К.о. Приједор I) 
к.ч.бр. 8/68 у површини од .....................        13 м2 уписана у зк.ул.бр. 1523 на Општину Приједор ( по новом 
премјеру к.ч.бр. 1067/3 уписано у пл.бр. 3039 као посјед Општина Приједор 
к.ч.бр. 8/69 у  површини од .......................    18 м2 и 
 к.ч.бр. 8/70 у површини од .......................      5 м2 уписане у зк.ул.бр. 989 К.о. Приједор ( по новом премјеру 
к.ч.бр. 1074/5 и 1074/6 обе уписане као посјед Ђурђевић Драге, а са правом кориштења на име Халупа Емилије 
и др. 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са привременим правом  
кориштења:  Шукало Гине, Антонијевић  Слободана, Халупа Емилије и др. те од лица уписаних са посједом на 
име «Аероклуба» и  Ђурђевић Драге. 
      . . . . 
 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,у предмету Телеком Српске, 
Телекомуникације РС Бања Лука, ПЈ Регионални телеком Приједор, на оснвоу чл. 45. Закона о грађевинском 
земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03), те на основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 2/2000) и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем Одјељења за просторно уређење бр. 06-364-556/03 
од 11.11.2003.године. 

 2. УСВАЈА се захтјев Телекома српске, Телекомуникације РС, АД Бања Лука, РЈ Регионални телеком 
Приједор, те му се додјељује градско грађевинско неизграђено земљиште на локацији «Аеродром», у сврху 
изградње објекта за АТЦ, а које земљиште је означено са: 

- к.ч.бр. 648/36 у површини од ........................................              111 м2 уписана у зк.ул.бр. 6993 К.о. Приједор на 
општину Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 3040/2 уписана у пл.бр. 17 К.о. Приједор II као посјед 
«Пољопроизвода» А.Д. Приједор). 

      . . . . 

 -Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,у предмету ВОЈВОДИЋ БОРЕ 
из Приједора, на  основу чл. 61. став 1.  Закона о грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03), те на 
основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 2/2000), и чл. 105. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следеће 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. На грађевинском земљишту к.ч.бр. 727/219 у површини од 480 м2 уписана у зк.ул.бр. 6993 на 
Општину Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 1621/102 уписана у пл.бр. 17/34 К.о. Приједор II) утврђује се 
право власништва у корист ВОЈВОДИЋ Бранка БОРЕ, као градитеља зграде изграђене на том земљишту. 

2. Војводић (Боранка) Боро је дужан платити накнаду за земљиште из тачке 1. овог рјешења: и то за 480 
м2 грађевинског земљишта износ од 4.033 КМ Словима:                                 ( 
четирихиљадетридесеттриконвертибилнемарке) а на име природних погодности ( ренте) за корисни простор од 
288 м2  износ од 4.032 КМ Словима:                                                                   ( 
четирихиљадетридесетдвијеконвергибилнемакре) на рачун Општине Пријеодр – рачун јавних прихода бр. 
7224125620070000417349 са назнаком врста прихода бр. 722412. 
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     . . . . 

 -На основу чл. 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/200) и чл. 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001) Скупштина општине 
Приједор рјешавајући у предмету ТОМИЋ Гојка ЉЕПОСАВЕ из Приједора, на сједници Скупштине општине 
Приједор одржаној дана 03.08.2004.године донијела је следећи    
       
     З А К Љ У Ч А К 
 1. НЕ УСВАЈА СЕ  приједлог закључка РГУ ПЈ Приједор број: 35-475-1-68/03 од 16.02.2004.године 
којим се одбацује  захтјев ТОМИЋ Гојка ЉЕПОСАВЕ из Приједора за додјелу градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом у ул. В. Карађорђа а које је означено са дио к.ч.бр. 1094 и 5704/1 К.о. 
Приједор I.  
      . . . .   
 - Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 03.08.2004.године,у предмету 
Приједор, у предмету  КНЕЖЕВИЋ Душана СЛАВИЦЕ из Приједора за додјелу градског грађевинског 
земљишта, на основу чл. 45.  Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 41/03)  те на основу чл. 
10. Статута општине Приједор ("Сл.гл.општине Приједор",бр. 2/2000), и чл. 105. Пословника Скупштине 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), донијела је следећи  
 

З А К Љ У Ч А K 
 ОДБАЦУЈЕ се захтјев КНЕЖЕВИЋ Душана СЛАВИЦЕ из Приједора за додјелу градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом  код Р.К. «Патрија», означено са: дио к.ч.бр. 1021/1, ради изградње пословног 
анекса. 
 59. 
 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
 На основу члана 24. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 35/99, 20/01 и 51/01), и члана 
23. и 29. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор2,бр. 2/000, Начелник општине Приједор 
донио је 

О Д Л У К У 
о изради и провођењу Локалног акционог плана заштите животне средине Општине Приједор 

 
      Члан 1. 
 У циљу обезбјеђења предуслова за планско и систематско рјешење проблема заштите и унапређења 
животне средине, те у циљу побољшања услова живота свих становника општине Приједор, израдиће се и 
спровести Локални акциони план заштите животне средине (ЛЕАП) општине Приједор. 
 
      Члан 2. 
 Локални акциони план заштите животне средине (ЛЕАП) Општине Приједор ће представљати 
стратешки документ вођења дугорочне политике одрживог управљања природним ресурсима и унапређења 
стања заштите животне средине, те превентивног дјеловања на заштити здравља становништва у општини 
Приједор. Овај документ ће се базирати на међународним документима у области заштите животне средине 
посебно документима Програма за заштиту животне средине Уједињених нација (УНЕП), Свјетске здравствене 
организације (WHO) те закона и прописа из ове области а нарочито Националног  акционог плана заштите 
животне средине (НЕАП) Босне и Херцеговине. 
      Члан 3. 
 Ради израде и провођења Плана из тачке 1. формирају се: Радна група, Грађански одбор и Савјетодавни 
одбор. 
 Радну групу за израду ЛЕАП-а ће именовати Еколошко друштво "Козара" Приједор, као  носилац 
израде овог документа, а исту ће сачињавати стручна лица за поједине области заштите животне средине. 
 У Грађански одбор ЛЕАП-а именују се представници: Општине Приједор, пословног сектора, 
образованих институција, јавних и комуналних предузећа, здравствених установа и невладиних организација. 
 Овај одбор ће дјеловати консултантски при изради Плана и у процедури доношења ЛЕАП-а. 
 
 У Савјетодавни одбор ЛЕАП-а именују се представници јавног сектора, стручна лица из области 
заштите и унапређења животне средине и представници пословног сектора. 
 Савјетодавни одбор ће вршити идентификацију и рангирање проблема заштите животне средине и 
извршити ревизију радног документа ЛЕАП-а. 
      Члан 4. 
 Персоналну структуру Радне групе, Грађанског одбора и Савјетодавног одбора ће утврдити еколошко 
друштво "Козара" Приједор. 
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      Члан 5. 
 За носиоца израде Локалног акционог плана заштите животне средине (ЛЕАП) Општине Приједор 
одређује се Еколошко друштво "Козара" Приједор а за координатора Пројекта Томислав Прпош. 
      Члан 6. 
 Документ ЛЕАП проћи процедуру јавне расправе и приједлога који ће бити усвојен од стране 
Скупштине општине Приједор. 
      Члан 7. 
 Финансијска средства за реализацију израде ЛЕАП-а обезбједиће се од стране Регионалног центра за 
заштиту околине за Средњу и Источну Европу уз учешће буџетских средстава Општине Приједор. 
      Члан 8. 
 Обавезују се сва предузећа и установе на подручју општине Приједор да носиоцу израде ЛЕАП-а 
пруже потребну помоћ током израде ЛЕАП документа. 
 
      Члан 9. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
         Начелник општине: 
                                                                                                                              Нада Шево, с.р. 
 
 ОГЛАСНИ ДИО 
  
 На основу члана 29. Правилника о упису у регистар заједница етажних власника стамбених зграда 
("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено комуналне послове Општинске 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  35/04 Рјешењем број:08-372-68/04 од 5.5.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање зградом, Приједор, Вука Караџића 30 А. 
ОСНИВАЧИ:  17 етажних власника зграде.  
Дјелатност: 70320- управљање зградом, 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 зграде.  
ЗАСТУПА: Душко Јелисић, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења.   
 
*Регистарском листу број: 37/04 Рјешењем број:08-372-81/04 од 14.5.2004.г.    
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљаање дијелом зграде, улаз бр. 4.Приједор, Ул. Проте Матеје 
Ненадовића бр. 4. 
ОСНИВАЧИ:  12 етажних власника .  
Дјелатност: 70320- управљање дијелом 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 дијела  зграде.  
ЗАСТУПА: Вуковић Томислав, предсједник Скупштине заједнице, заступа заједницу  самостално и без 
ограничења.   
*Регистарском листу број: 38/04 Рјешење број:08-372-83/04 од 
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница етажних власника за управљање улазом бр. 2. зграде Г-3, Л-3, Приједор, 
Пећани Г-3, улаз 2. 
ОСНИВАЧИ: 15 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: Бубњевић Младен, предсједник скупштине заједнице, заступа заједницу самостално и без 
ограничења. 
*Регистарском листу број: 12/04 Рјешење број:08-372-24/04 од 03.02.2004. 
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница етажних власника "Зграда Г-4"Приједор, Митрополита Петра Зимоњића бр. 
15 
ОСНИВАЧИ 34 етажна власника и сувласника зграде. 
Дјелатност:70320 - управља зградом, за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру своје дјелатности. 
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За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања. 
ЗАСТУПА: Новаковић Зоран,предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења и Костић Миленко по 
овлаштењу, предсједника Управног одбора. 
*Регистарском листу број: 41/04 Рјешење број:08-372-95/04 од 03.06.2004. 
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница за управљање зградом, Приједор Ул.Жарка Згоњанина бр. 13 и 15 
ОСНИВАЧИ 23 етажна власника, 
Дјелатност:70320 - управља зградом , за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру своје дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.  
ЗАСТУПА: Радошљевић Лука, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 40/04 Рјешење број:08-372-94/04 од 02.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница за управљање улазом згрфаде, Приједор Ул.Краља Петра првог ослободиоца 
бр. 10 
ОСНИВАЧИ 8 етажних власника-сувласника улаза зграде, 
Дјелатност:70320 - управљање дијелом зграде за рачун етажних власника-сувласника, 
Иступа у правном промету самостално у оквиру своје дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова  одржавања дијела зграде. 
ЗАСТУПА: Бојовић Младен,предсједник скупштине заједнице , самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број:45/04  Рјешење број:08-372-102/04 од 10.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница за управљање улазом зграде, Приједор, Ул. Краља Александра бр. 34/а. 
ОСНИВАЧИ  14 етачних власника 
Дјелатност:70320 - управљање дијелом зграде за рачун етажних власник, 
Иступа у правном промету самостално у оквиру своје дјелатности.за обавезе одговара  цјелокупном имовином, 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова  одржавања дијела зграде, 
ЗАСТУПА Кочовић Чедо, предсједник Управног одбора заступа заједницу  самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 46/04 Рјешење број:08-372-104/04 од 14.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница етажних власника зграде Г-5, Пећани, Приједор, Пећани Г-5. 
ОСНИВАЧИ: 55 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 супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.   
ЗАСТУПА : Кнежевић Бошко предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 50/04 Рјешење број:08-372-110/04 од 16.05.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Славише Вајнера Чиче бр.9. 
ОСНИВАЧИ: 13 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 супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде.   
ЗАСТУПА  Пузигаћа Младе, предсједник управног одбора самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 44/04  Рјешење број:08-372-100/04 од 09.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница етажних власника дијела зграде инз, ул. Жарка Згоњанина 
40,42,44,46,48,Приједор, Приједор ул. Ж.Згоњанина бр. 46. 
ОСНИВАЧИ: 56 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  заједнице одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела зграде.   
ЗАСТУПА : Комљеновић Мијо,предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 43/04  Рјешење број:08-372-99/04 од 08.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Жарка Згоњанина бр. 23 и 25. 
ОСНИВАЧИ: 21 етажни власника,  
Дјелатност:70320 - управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру  дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде,   
ЗАСТУПА : Мишковић Бранислав,предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број:42/04 Рјешење број:08-372-98/04 од 07.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање ламелом 4, зграде Ц-2, Приједор,  
Пећани Ц-2 
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ОСНИВАЧИ: 11 етажних власника ламеле, 
Дјелатност:70320 - управљање ламелом зграде за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања ламеле,   
ЗАСТУПА: Пранић Сретко, предсједник управног одбора , самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број:39/04  Рјешење број:08-372-93/04 од 10.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање дијелом зграде - улаз бр. 17,Приједор,Ул.Вожда Карађорђа ГС 
бр.17 
ОСНИВАЧИ. 19 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 супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавању зграде   
ЗАСТУПА: Пралица Миленко,предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 47/04  Рјешење број:08-372-106/04 од 14.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање зградом, Приједор, Краља Александра 41-А, Б, Ц. 
ОСНИВАЧИ: 85 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 супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова  одржавање зграде. 
ЗАСТУПА: Душан Ђаковић,предсједник  Управног одбора , самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 49/04 Рјешење број:08-372-109/04 од 16.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница етажних власника дијела зграде-Улаз бр. 27. Приједор, Ул.Краља Петра 
Првог Ослободиоца бр. 27. 
ОСНИВАЧИ : 12 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност:70320 - управљање дијелом зграде за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру  дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела зграде.   
ЗАСТУПА: Кнежевић Борислав,предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број:48/04  Рјешење број:08-372-108/04 од 15.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ:Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул.Саве Ковачевића бр. 7, 9. и 11. 
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 супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде,   
ЗАСТУПА: Пашић Бранко, предсједник скупштине , заступа заједницом самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број:53/04  Рјешење број:08-372-118/04 од 30.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница етажних власника зграде Ц-2, Л-1,Приједор, Ул. Меше Селимовића Ц-2, Л-1. 
ОСНИВАЧИ: 14 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност:70320 - управљање дијелом зграде за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела зграде.   
ЗАСТУПА:Ковачевић Слободан, предсједник скупштине заједнице , самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број:52/04  Рјешење број:08-372-114/04 од 22.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање зградом, Приједор, Илије Стојановића бр. 12. 
ОСНИВАЧИ: 4 етажна власника зграде. 
Дјелатност:70320 - управљање зградом за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру  дјелатности за обавезе одговара цјелокупном имовином, 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде   
ЗАСТУПА: Миљуш Мирко, предсједник Скупштине , самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 51/04  Рјешење број:08-372-111/04 од 18.06.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница етажних власника зграде Ц-3, Л-4, Приједор, Ул. Митрополита Петра 
Зимоњића Ц-3, Л-4. 
ОСНИВАЧИ: 13 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност:70320 - управљање дијелом зграде за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
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Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела зграде.   
ЗАСТУПА: Ољача Чедо,предсједник скупштине заједнице, заступа заједницу  самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 58/04  Рјешење број:08-372-143/04 од 30.07-.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање зградомПриједор,ул.Академика Јована Рашковића бр. 20 и 22ц. 
ОСНИВАЧИ: 17 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност:70320 - управљање  зградом за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања  зграде.   
ЗАСТУПА: Кнежевић Јовица. предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 56/04  Рјешење број:08-372-136/04 од 29.07-.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница етажних власника дијал зграде, Приједор, Вука Караџића бр. 30д. 
ОСНИВАЧИ: 11 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност:70320 - управљање  дијелом зграде за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности. 
За обавезе одговара цјелокупном имовином. 
Чланови одговарају супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања дијела зграде.   
ЗАСТУПА: Ђермановић Саша предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 55/04  Рјешење број:08-372-137/04 од 29.07-.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница етажних власника дијал зграде-улаз бр. 25 Приједор, ул.Краља Петра Првог 
Ослободиоца бр. 25 
ОСНИВАЧИ: 7 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 супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања улаза зграде.   
ЗАСТУПА: Међед Миле предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. 
*Регистарском листу број: 54/04  Рјешење број:08-372-124/04 од 09.07-.2004.г.  
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул.Проте Матије Ненадовића бр. 13.  
ОСНИВАЧИ: 12 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 супсијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања  зграде.   
ЗАСТУПА: Бркић Нада предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. 
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