
 

 
 

GODINA XIV СРИЈЕДА 17.03.2005. BROJ: 2/2005 

 
 14. 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске бр. 101/04) и члана 10. Статута општине Приједор («Службени Гласник општине 
Приједор» бр. 2/2000) a у складу са Законом о грађевинском земљишту Репузблике Српске 
(Службени гласник Републике Српске бр.41/03) Скупштина општине Приједор, на  сједници 
одржаној дана 16.03.2005.године, донијела је:  

 
О Д Л У К У 

о Програму уређења градског грађевинског 
земљишта за 2005. годину 

 
Члан 1. 

 
 Доноси се програм уређења градског грађевинског земљишта за подручје Општине 
Приједор за 2005. гоцину ( у даљем тексту: Програм) 
 

Члан 2. 
 
 Усвојен текст програма саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 О спровођењу ове одлуке стараће се општинска управа, Одјељење за просторно 
уређење приједор. 
 

Члан 4. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по објављивању  у «Службеном гласнику 
општине Приједор». 
 
 
Број:01-022-10/05               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
  Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 16.3.2005.                           Прим. др. Азра Пашали,с.р. 
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 15. 
 На основу члана 8. Закона о Министарским, Владиним и другим именовањима РС 
("Сл.гл. РС",бр. 41/03)и чл. 10. Статута Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/00), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној  
16.03.2005.године, доноси  

О Д Л У К У 
о утврђивању  критеријума и расписивању јавног конкурса  за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Приједор 
 
      Члан 1. 
 Овом одлуком се утврђују услови и критерији за избор и именовање секретара 
Скупштине општине Приједор. 
 Под критеријима за избор и именовање секретара 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 РС. 
 
      Члан 2. 
 Секретар Скупштине општине руководи Стручном службом Скупштине општине 
Приједор и обавља друге послове утврђене Статутом општине и Пословником Скупштине 
општине Приједор. 
      Члан 3. 
 Мандат секретара Скупштине општине Приједор бира се на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Приједор. 
      Члан 4. 
 Радно правни статус, плата и друга примања секретара по основу рада утврђују се 
Законом, Колективним уговором и општим актом. 
      Члан 5. 
 За избор и именовање секретара Скупштине општине Приједор, кандидати морају 
испуњавати следеће опште услове: 
 
1. да је држављанин Републике Српске, односно БиХ, 
2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену способност, 
4. да није отпуштан из државне службе на било којем нивоу власти у БиХ (било на нивоу 
државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере на било којем ниову власти у 
Републици Српској у периоду од 3 године прије дана објављивања јавног конкурса за 
именовање секретара Скупштине општине Приједор, 
5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или 
за кажњиво дјело којега чини неподобним за обављање послова секретара Скупштине 
општине Приједор, 
6. да се на њега не односи члан IX 1. Устава Босне и Херцеговине ( да не служе казну 
изречену од Међународног суда за бившшу Југославију и да нису под оптужнисом тог Суда, 
а да се нису повиновали налогу да се појаве пред Судом). 
 
      Члан 6. 
 Посебни услови и критерији за кандидате су: 
1. да има високу стручну спрему - дипломирани правник,  
2. положен стручни испит за рад у административној служби или правосудни испит, 
3. да има најмање 5 година  искуства у струци. 
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      Члан 7. 
 Кандидати не могу обављати дужност, активности или бити на положају који доводи 
до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти БиХ ("Сл.гласник Републике Српске",бр.34/02). Кандидати не могу бити лица која су 
на функцији у политичкој странци - члан 5. Закона о Министарским, Владиним и другим 
именовањима Републике Српске. 
      Члан 8. 
 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и 
посебних услова: 
1. увјерење о држављанству, 
2. извод из матичне књиге рођених, 
3. овјерену фотокопију дипломе, 
4. доказ о радном искуству, 
      Члан 9. 
 За опште услове из члана 5. тачка 4. и 6. потребно је доставити овјерену изјаву, а 
доказ под тачком 5. Комисија за избор ће прибавити службеним путем. 
      Члан 10. 
 Сви кандидати који испуњавају услове из ове одлуке биће позвани на разговор. 
      Члан 11. 
 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса. Не благовремене 
и не потпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве се могу доставити путем 
пријемне канцеларије Општине Приједор или путем Поште, на адресу: Скупштина општине 
Приједор - Стручна служба ул. Трг Ослобођења бр. 1.  са назнаком Комисији за избор и 
именовање секретара скупштине општине Приједор. 
      Члан 12. 
 Јавни конкурс објавиће се у "Службеном гласнику РС" и у дневном листу "Глас 
Српски".   
 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Ако конкурс не буде објављен истовремено рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 
      Члан 13. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-11/05               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Приједор,16.03.2005.                                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . .        
 16. 
 На основу члана 10. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/01), а у складу са Смјерницама за утврђивање престанка мандата изабраним 
члановима  органа власти ("Сл.гласник БиХ",бр. 11/03), Скупштина општине Приједор на 
сједници одржаној 22.03.2005.године, донијела је следеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборника 
 
 1. Бабић Љиљани, одборнику Скупштине општине Приједор, престаје одборнички 
мандат дана 08.02.2005.године избором за Замјеника начелника. 
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 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-111-39/05                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.03.2005.године              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
 
 17. 
 На основу члана 121. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске бр. 101/04) и члана 10. Статута општине Приједор («Службени Гласник општине 
Приједор» бр. 2/2000), те члана 105. Пословнка скупштине општине Приједор ( «Службени 
гласник општине Приједор» бр. 10/2001) а  на приједлог начелника општине, Скупштина 
општине Приједор, на  сједници одржаној дана 16.03.2005.године, донијела је:  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску 
административну службу 

 
I 

Именује се Комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску 
административну службу, у саставу: 
 

1. Александар Кесић, доктор медицине, предсједник- са листе стручњака  
2. Исмет Хамулић, дипл. правник, члан – са Листе стручњака 
3. Милан Куриџа, дипл. правник,  члан – са Листе стручњака 
4. Мандић Весна, дипл. инг. архитектуре, члан – службеник са професионалним 

искуством из Општинске административне службе 
5. Суада Колонић , дипл. правник , члан - службеник са професионалним искуством из 

Општинске административне службе 
6. Миленко Ђукановић, дипл. економиста - службеник са професионалним искуством из 

Општинске административне службе 
7. Хаснија Фазлић , члан - службеник са професионалним искуством из Општинске 

административне службе 
II 

Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења је да у поступку спровођења  избора 
службеника обави улазни интервју са кандидатима и контролу испуњавања услова, те да 
утврди редослијед кандидата на основу стручних способности. 
 

III 
Комисија из тачке И овог Рјешења надлежна је за спровођење поступка избора и именовања 
начелника одјељења, као и других службеника до доношења Одлуке о оснивању Општинске 
административне службе и Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста. 

IV 
Накнада за рад чланова Комисије утврдиће се сходно одредбама члана 36. став 3. Закона о 
локалној самоуправи. 

V 
 Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном гласнику 
општине Приједор» 
 
Број:01-111-37/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
  Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 16.02.2005.        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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        . . . . 
 18. 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04) и 
члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 2/2000) те тачке 9. 
Упутства о провођењу процедуре за одабир корисника  програма помоћи у обнови стамбених 
јединица у сврху повратка ("Сл.гласник БиХ",бр. 25/04), Скупштина општине Приједор на V 
сједници одржаној дана 22.03.2005.године, донијела је 

 
Р Ј Е Ш Е ЊЕ  

о именовању Комисије за одабир корисника помоћи реконструкције 
за пројекат АSB 

 
I - Именује се Комисија за одабир корисника помоћи реконструкције у саставу: 
 
 1.  Кулашић Теуфик 
 2.  Фазлић Хаснија 
 3.  Вукадиновић Радан  
 4.  Дуратовић Мирсад  
 5.  Мацура Рајко 
 6.  Рапо Јелена 
 7.  Трњанин Санела 
 
II - Задатак Комисије из тачке I овог Рјешења je регулисан одредбама Упутства о провођењу 
процедуре за одабир корисника помоћи у обнови стамбених јединица у сврху повратка. 
(«Службени гласник БиХ»,бр. 25/04) 
 
III - Мандат Комисије траје двије године. 
 
IV - Ово Рјешење ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику» општине Приједор. 
 
Број:01-111-38/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
    Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:22.03.2005.                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
     . . . .  
 19. 
 На основу члана  104. Пословнка скупштине општине Приједор  
( «Службени гласник општине Приједор» бр. 10/2001) скупштина општине на  сједници 
одржаној дана 22.03.2005.године разматрајући  Извјештај  комисије о извршеној контроли 
Буџета општине Приједор за 2004. годину, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Усваја се Извјештај  комисије о извршеној контроли Буџета   општине   
    Приједор за 2004. годину 
2. Скупштина општине тражи да  Главна ревизорска служба Републике Српске  
    изврши детањну анализу контроле извршења Буџета општине Приједор за  
    2004. годину, након чега ће Скупштина одлучити о преузимању евентуалних     
    одговарајућих мјера. 
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3.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном  
   гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-401-1/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
    Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.03.2005.          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 20. 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике 
Српске бр. 101/04) и члана 10. Статута општине Приједор («Службени Гласник општине 
Приједор» бр. 2/2000, те члана 104. Пословнка скупштине општине Приједор ( «Службени 
гласник општине Приједор» бр. 10/2001)  Скупштина општине Приједор, на  сједници 
одржаној дана 16.03.2004.године, разматрајући Годишњи извјештај о раду Општинске 
административне службе за 2005. годину, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Скупштина општине констатује да је упозната са Годишњим извјештајем о    
    раду Општинске административне службе за 2004. годину 
2. Скупштина општине усваја Извјештај о раду начелника општине Приједор 
     за период од 15.11. до 31.12.2004. године. 
3. Скупштина општине подржава предложене закључке начелника општине у      
    погледу предложених мјера: 

- Да се изврши ревизија свих рјешења запослених радника до 30.06.2005. године 
- Да се донесе  нова организација и систематизација радних мјеста општинске 

администрације до 30.06.2005. године 
- Да се редовно прати реализација буџета и Скупштини општине предлаже ребаланс, 

када се за то стекну услови  
- Да се што прије изаберу начелници одјељења како би се завршило конституисање 

власти 
- Да начелник општине редовно извјештава Скупштину о најважнјим питањима 

функционисања администрације 
4. Скупштина општине тражи да контролни органи утврде трошење буџетских    
    средстава  за 2004. годину 
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном   
    гласнику општине Приједор» 
 
Број:01-023-1/05              ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2005.год.               Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . .    
 21. 
 На основу члана  104. Пословнка скупштине општине Приједор  
( «Службени гласник општине Приједор» бр. 10/2001) разматрајући Програм одржавања 
локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима за 2005. годину, 
Скупштина општине Приједор, на  сједници одржаној дана 16.03.2005.године, донијела је:  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Програм одржавања локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у 
насељима за 2005. годину 
2. Задужује се Одјељење за стамбено комуналне дјелатности да предложи нову  
    Одлуку о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у  
    насељима  
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3. Задужује се Одјељење за стамбено комуналне дјелатности да за сљедећу  
   сједницу скупштине општине уради Програм одржавања некатегорисаних  
   јавних путева од интереса за мјесне заједнице и исти достави на усвајање  
   скупштини. 
4. Предвиђена средства усмјерити изричито према Програму за одржавање  
    некатегорисаних јавних путева од интереса за мјесне заједнице који ће    
    донијети скупштина општине и о томе тромјесечно обавјештавати  
    скупштину, са могућношћу прелокације средстава уз сагласност скупштине   
    општине. 
5.Овај закључак ступа на снагу даном доношења а објавиће се у «Службеном  
   гласнику општине Приједор» 
 
Број:01-34-19/05             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
   Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 16.03.2005.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р.      
      . . . . 
 22. 
 Рјешења из имовинско правне области  
 
 1.- На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Кесар Невенке кћери Стеве из Приједора,  донијела је 
следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
Даје  се сагланост Кесар Невенки кћери Стеве из Приједора да може отуђити 

недовршену стамбену зграду, заједно са земљиштем под зградом и које служи за редовну 
употребу зграде, која се налази на грађевинском земљишту к.ч.бр. 1496/88, уписана у Пл.бр. 
5424/01 К.О. Приједор II, што по старом премјеру одговара к.ч.бр. 649/115 уписана у 
зк.ул.бр. 7169 К.О. Приједор. 
      . . .  
 2.-На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Кнежевић Ђорђа Здравку из Љубије донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
Даје  се сагланост Кнежевић Ђорђа Здравку из Љубије да може отуђити недовршену 

стамбену зграду, заједно са земљиштем под зградом и које служи за редовну употребу 
зграде, која се налази на  локацји "Аеродром", означеној са: 

 
- к.ч.бр. 649/120 у површини од 371 м2 уписано у зк. ул. бр. 7157 К.О. Приједор (по новом 
премјеру к.ч.бр. 1496 уписана у пл.бр. 4754/01   К.О.  Приједор II)    
       . . .  
 -3. На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Мацура Душана Луке из Приједора, донијела је следеће  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УСВАЈА се захтјев Мацура Душана Луке  из Приједора те му се утврђује право 

кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у насељу "Аеродром" на 
којем је бесправно изградио стамбено пословни објекат П + поткровље корисне површине од 
198 м2 а које земљиште је означено са: 
 
- к.ч.бр. 645/26 у површини од 375 м2 уписана у з.к.ул.бр. 2730 К.О. Приједор са правом 
кориштења и располагања на Општину Приједор (по новом премјеру к.ч.бр. 1493/256 
уписана у пл.бр. 17 К.О. Приједор II - преузима се од досадашњег посједника) 

 
2. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за корисну површину 

пословно стамбеног објекта од 198 м2 износ од 2772 КМ, за 375 м2 грађевинског земљишта 
износ од 3150 КМ (укупно 5922 КМ). 

Предњи износ накнаде се плаћа у року од 15 дана од дана пријема на рачун Општине 
Приједор - рачун јавних прихода број 5620070000417349, са назнаком врста прихода број 
722412. 

Именованом се не може издати одобрење за грађење нити се може извршити укњижба 
права кориштења земљишта ради грађења док не поднесе доказ да је платио накнаду за 
земљиште и накнаду за уређење земљишта. 

3. У земљишној књизи Основног суда у Приједору на земљишту из тачке 1. ће се 
извршити упис права кориштења ради грађења пословно стамбене зграде П + поткровље, 
корисне површине од 198 м2 у корист Мацура Душана Луке из Приједора.  

На земљишту из тчке 1. диспозитива као и на објекту лежећем на истом ће се након 
издавања рјешења о одобрењу за грађење и рјешења о употребној дозволи уписати право 
власништва у корист именованог лица са 1/1 дијела. 

4. Трошкови поступка ће се одредити посебним закључком. 
      . . .  
 4.-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету Золак Вида Јадранке из Приједора, донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ E 
1. УСВАЈА се захтјев Золак Вида Јадранка из  Приједора те му се утврђује право 

кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у насељу "Аеродром" на 
којем је бесправно изградио пословно стамбени објекат П + 1 + поткровље корисне 
површине од 200 м2 а које земљиште је означено са: 
к.ч.бр. 645/27 у површини од 376 м2 уписана у з.к.ул.бр. 2730 К.О. Приједор са правом 
кориштења и располагања на Општину Приједор (по новом премјеру к.ч.бр. 1493/235 
уписана у пл.бр. 17 К.О. Приједор II - преузима се од досадашњег посједника) 

2. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за  
- 200 м2 корисног пословног и стамбеног простора у износу од............. 2.800,00 КМ 
- за 376 м2 грађевинског земљишта износ од.......................................... 3.158,40 КМ 
                                                                                                      (УКУПНО 5.958,40 КМ) 
 

Предњи износ накнаде се плаћа у року од 15 дана од дана пријема на рачун Општине 
Приједор - рачун јавних прихода број 5620070000417349, са назнаком врста прихода број 
722412. 

Именованом се не може издати одобрење за грађење нити се може извршити укњижба 
права кориштења земљишта ради грађења док не поднесе доказ да је платио накнаду за 
земљиште и накнаду за уређење земљишта. 



 Страна 27                                       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                                               БРОЈ: 2/2005. 
______________________________________________________________________________________________ 

 
3. У земљишној књизи Основног суда у Приједору на земљишту из тачке 1. ће се 

извршити упис права кориштења ради грађења пословно стамбеног објекта П + 1 + 
поткровље, корисне површине од 2000 м2 у корист Золак Вида Јадранка  из Приједора.  

На земљишту из тчке 1. диспозитива као и на објекту лежећем на истом ће се након 
издавања рјешења о одобрењу за грађење и рјешења о употребној дозволи уписати право 
власништва у корист именованог лица са 1/1 дијела. 

4. Трошкови поступка ће се одредити посебним закључком. 
      . . .  
 5.-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету Мандић Стеве Горана из Приједора донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
Даје  се сагланост Мандић Свете Горану из Приједора за продају недовршеног 

стамбеног објекта у Улици приступаној са улице Илије Бурсаћа у Приједору, лежећег на: 
 

- к.ч.бр. 27/114 у површини од 354 м2 
- к.ч.бр. 27/170 у површини од 16 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 7711 К.О. Приједор (по новом 
премфјеру к.ч.бр. 3002/3 уписана у пл.бр. 4786/01 К.О. Приједор I) 
      . . .  
 6.-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Ковачевић Остоје Бориславу из Приједора донијела је 
следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
Даје  се сагласност Ковачевић Остоје Бориславу из Приједора  за продају 

недовршеног стамбеног објекта у Улици Змај Јовина у Приједору, лежећег на: 
 
- к.ч.бр. 730/1 у површини од 733 м2 уписана у зк.ул.бр. 6856 К.О. Приједор (по новом 
премјеру к.ч.бр. 3053/3 уписана у пл.бр. 2191/04 К.О. Приједор II). 
      . . .  
 7.-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету ПП ШГИТШ "Дромоћ-Експорт-Импорт" Приједор донијела 
је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ E 
Даје  се сагланост ПП ПГУТП "Дринић-Експорт-Импорт" Приједор из Приједора за 

продају недовршеног пословног објекта у насељу Свале поред магистралног пута Приједор - 
Бања Лука, лежећег на: 
- к.ч.бр. 739/69 у површини од  3276 м2 
- к.ч.бр. 742/33 у површини од  324 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 7445 К.О. Приједор (по новом 
премјеру к.ч.бр. 5174/25 и 5099/1 К.О. Приједор II) 
      . . .  
 8.-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
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Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Радуловић Раде  донијела је следеће  
     

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
Даје  се сагланост Радуловић Ради,  настањеном у Аустрији, за продају недорвршеног 

стамбеног објекта, заједно са земљиштем под  објектом и земљиштем које служи његовој 
радовној употреби, на локацји "Аеродром", а које земљиште је означено са: 

 
- к.ч.бр. 649/152 у површини од 438 м2 уписано у зк. ул. бр. 7/07 К.О. Приједор (по новом 
премјеру к.ч.бр. 1496/105 уписана у пл.бр. 4749/01   К.О.  Приједор II) 
      . . . . 
 9.-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету Јањош Гаврила Војислава из Приједора,  донијела је следеће  

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се захтјев Јањош Гаврила Војислава из Приједора, те му се по основу 
власништва на породичним стамбеној згради која је предмет рушења и која скупа са 
припадајућим земљиштем  чини дио планиране грађевинске парцеле, утврђује првенствено 
право кориштења ради грађења пословног објекта која грађевинска парцела је означена са: 
- к.ч.бр. 1907/1, кућа и зграда у површини од 63 м2 
                          дворише у површини од 58 м2, уписана у пл.бр. 1907 К.О. Приједор I као 
посјед Јањош 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.ул.бр. 2982 са правом 
кориштења на Јањош Воијислава, к.ч.бр. 12/483 уписана у зк.ул.бр. 7585 на Завод за изгрању, 
те к.ч.бр. 12/484 уписана у зк.ул.бр. 2455 на Видовић Мару 
 2. На земљишту означеном са к.ч.бр. 12/484 уписано у зк.ул.бр. 2455 К.О. Приједор, 
утврђује се губитак привременог права кориштења уписаног на Видовић Мару, у корист 
Општине Приједор. 
 3. Градско грађевинско земљиште означено са к.ч.бр. 1907/3 у површини од 46 м2 
уписана у пл.бр. 950 К.О. Приједор I (по новом премјеру к.ч.бр. 12/485 уписана у зк.ул.бр. 
2982) изузима се од Јањош Војислава у корист Општине Приједор. 
 4. Према рјешењу о урбанистичкој сагласности на парцели из тачке 1. овог рјешења 
лоцираће се пословно стамбени објекат "ПАРК", прва фаза, ламела 1, сутерен + приземље + 
два спрата + поткровље све нето површине од 1539 м2, с тим што је постојећу породичну 
стамбену зграду потребно порушити. 
 5. Накнада за установљено право кориштења ради грађења износи 58.279,2 КМ, на 
име ренте (узимајући у обзир корисну површину простора који се руши), те на име разлике у 
површини за земљиште укњижено на Општину Приједор и земљиште које се преузима од 
инвеститора, означено у тачки 3. овог рјешња, износ од 1.881,6 КМ, свеукупно 60.160,8 КМ 
(шездесетхиљадастошездесет и 80/100 КМ). 
 6. Износ накнаде из тачке 5. овог рјешења се плаћа на рачун Општине Приједор број 
5620070000417349, врста прихода 722412 у року од 15 дана од дана правоснажности 
рјешења. 
 7. Именовани губи право кориштења ради грађења уколико не испоштује рокове 
прописане чланом 49. Закона о грађевинском земљишту. 



 Страна 29                                       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                                               БРОЈ: 2/2005. 
______________________________________________________________________________________________ 
 8. Након правоснажности рјешења, као и уплате прописаних накнада, на земљишту из 
тачке 1. диспозитива у земљишној књизи као и у катастру, извршиће се упис права 
кориштења ради грађења пословног иобјекта "Парк" корисне површине од 1.530 м2 у корист 
Јањош Гаврила Војислава са 1/1 и дијела. 
 Земљиште из тачке 3. рјешења ће се уписати у корист Општине Приједор 
      . . .  
 10-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Мркаљ Предрага и Садиковић Милене рођ. Мркаљ, донијела 
је следеће  

Р Ј Е Ш Е  Њ E 
Одбацује се захтјев Мркаљ Предрага и Садиковић Милене рођ. Мркаљ за оглашавање 

ништавим рјешења СО-е Приједор број 35-475-1-84/00. од 25.09.2000. године, због 
непостојања активне страначке легитимације. 
      . . . . 
 11-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету Исламовић Расима Ибрахиму заступаном по пуномоћнику  
Исламовић Мирсаду из Приједора, донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 Даје се сагласност Исламовић Расима Ибрахиму заступаном по пуномоћнику 
Исламовић Мирсаду из Приједора да може отуђити недовршени породични стамбени 
објекат, заједно са земљиштем под објектом и земљиштем које служи његовој редовној 
употреби у насељу "Аеродром", означеном са: 
. к.ч.бр. 649/155 у површини од 429 м2 уписана у зк.ул.бр. 7105 ( по новом премјеру к.ч.бр. 
1496 уписана у пл.бр. 4768/01 К.О. Приједор I). 
      . . . . 
 12-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Давидовић Бранка Мирка донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА  се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 
06-364-345/03 од 14.08.2003.године. 
 2. УСВАЈА се захтјев ДАВИДОВИЋ Бранка МИРКА из Приједора те му се утврђује 
првенствено право кориштења на градском грађевинском земљишту означеном са: 
- к.ч.бр. 9/17 у пов. од .................................      310 м2 
- к.ч.бр. 9/37 у пов. од .................................        24 м2, 
обе уписане у зк.ул.бр. 522 К.о. Приједор на Давидовић Мирка сина Бранка из Саничана, и 
др. 
- к.ч.бр. 9/46 у пов. од ..................................         16 м2 уписан у зк.ул.бр. 3036 на име Рашић 
Гојка и Мире изПриједора 
( по новом премјеру к.ч.бр. 922 уписана у пл.бр. 3140 као посјед Давидовић Мирка из 
Приједора). 
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 3. Земљиште из предходне тачке се преузима од лица уписних са привременим 
правом кориштења Рашић Гојка и Мире уписаних у зк.ул.бр. 3036 К.о. Приједор, а из 
зк.ул.бр. 522 од Стојанвоић Наде, Пушкар Шухре и др. 
 4. На градском грађевинском земљишту означеном у тачки 1. диспозитива ће се 
градити 
двојна породична стамбена зграда Су+П+По, уз рушење постојећег објекта, те приземни 
пословни објекат, све укупне корисне површине од 421,6 м2 

5. Накнада на име разлике ренте између новопланираног и порушеног објекта ( 421,6 
м2 – 81,6 м2) износи 14.280 КМ.                                                              
 Предњи износ накнаде се плаћа на рачун Општине Приједор бр. 5620070000417349, 
врста прихода 722412, у року од 8 дана од дана пријема рјешења. 
 6. У земљишној књизи Основног суда у Пријеодору, као и у катастарском операту ове 
Подручне јединице на земљишту из тачке 1. ће се уписати првенствено право кориштења 
ради грађења двојне породичне стамбене зграде С+П+По, те приземног пословног објекта ( 
уз рушење постојеће стамбене зграде) све укупне пов. од 421,6 м2. 
 Након изградње објекта и његовог техничког пријема на објекту ће се уписти право 
власништва, као и на земљишту које служи његовој редовној употреби. 
      . . . . 
 13-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Делалић Шефика Шефкије из Приједора донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности 
Одјељења за просторно уређење бр. 06-364-489/03 од 01.12.2003. године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев ДЕЛАЛИЋ Шефика ШЕФКИЈА из Приједора те му се утврђује 
право кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Милоша Обилића 
у Рашковцу на којем посједује бесправно изграђену породичну стамбену зграду, означено са: 
- к.ч.бр. 310/15 у површини од ......................   520 м2 уписана у зк.ул.бр. 608 К.о. Приједор са 
привременим правом кориштења на Горетић Смајла, Хајру и др. ( по новом премјеру к.ч.бр. 
1567/5 уписана у пл.бр. 1085 К.о. Приједор I) 
 3. На парцели из предходне тачке утврђује се право кориштења ради грађења 
пословног објекта намјењеног за трговину - I фаза. 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са 
привременим правом  кориштења у зк.ул.бр. 608 К.о. Приједор: Горетић Смајла, Горетић 
Хајре и др. 
 4. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за корисни простор 
бесправно изграђеног објекта Су+П+поткровље пов. од 172,8 м2 и за корисни простор 
новопланираног објекта од 76,8 м2, у укупном износу од 3.494,40 КМ, док је ослобођен 
плаћања накнаде на име грађевинског земљишта. 
 Предњи износ накнаде се плаћа у року од 15 дана од дана пријема на рачун Општине 
Приједор - рачун јавних прихода бр. 5620070000417349, са назнаком врста прихода бр. 
722412. 
 Именованом се не може издати одобрење за грађење нити се може  извршити 
укњижба права кориштења земљишта ради грађења док не поднесе доказ да је платио 
накнаду за земљиште и накнаду за уређење земљишта. 
 5. У земљишној књизи Основног суда у Приједору на земљишту из тачке 1. ће се 
извршити упис права кориштења ради грађења стамбеног објекта Су-П-приземље, пов. од 
172,8 м2 те пословног објекта пов. од 76,8 м2 у корист ДЕЛАЛОВИЋ Шефика ШЕФКИЈЕ из 
Приједора. 



 Страна 31                                       "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                                               БРОЈ: 2/2005. 
______________________________________________________________________________________________ 
 На земљишту из тачке 1. диспозитива као и на објектима лежећим на истом ће се 
након издавања рјешења о одобрењу за грађење и рјешења о употребној дозволи уписати 
право власништва у корист именованог лица са 1/1 дијела. 
 6. Трошкови поступка ће се одредити посебним закључком. 
      . . . . 
 14-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Дурмишевић Тофика донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 Даје се сагласност ДУРМИШЕВИЋ ТОФИКУ из Кључа да може отуђити недовршени 
породични стамбени објекат, заједно са земљиштем под објектом и земљиштем које служи 
његовој редовној употреби у насељу «Аеродром», означено са: 
 
- к.ч.бр. 649/40 у површини од ...................................          477 м2, уписана у зк.ул.бр. 6873 К.о. 
Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 1496/2) 
      . . . . 
 15-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Кесић Владе из Приједора донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности  
бр. 06-364-246/03 од 12.02.2004. године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев КЕСИЋ ВЛАДЕ из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Сарајевска у насељу 
Тукови на којем је бесправно изградио породичну стамбену зграду П+1 + поткр., означено 
са: 
- к.ч.бр. 539/11 у површини од ........................................     312 м2 
- к.ч.бр. 539/12 у површини од ........................................     180 м2 
- к.ч.бр. 540/22 у површини од ........................................       81 м2 
све уписане у зк.ул.бр. 583 са привременим правом кориштења на Средић Живка, Гину, 
Мару, Милу, Гавру и др.К.о. Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 4368/1 уписана у пл.бр. 
1733 уписане као посјед КЕСИЋ ВЛАДЕ сина ВЛАДЕ, те к.ч.бр. 4360/2 уписана у пл.бр. 
3408 као посјед ТОПОЛА Јове МЛАДЕНА, све К.о. Приједор I) 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са 
привременим правом  кориштења: Средић Живка и др., те Топола Јове Миладена уписаног у 
пл.бр. 3408 К.о. Приједор I. 
 3. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за 355,43 м2 корисног 
простора износ од 7.464,03 КМ (Словима: седамхиљадачетристошесдесетчетири и 03/100 
КМ) док је ослобођен плаћања накнаде на име грађевинског земљишта. 
 Предњи износ накнаде се плаћа у року од 15 дана од дана пријема на рачун Општине 
Приједор - рачун јавних прихода бр. 5620070000417349, са назнаком врста прихода бр. 
722412. 
 Именованом се не може издати одобрење за грађење нити се може  извршити 
укњижба права кориштења земљишта ради грађења док не поднесе доказ да је платио 
накнаду за земљишт и накнаду за уређење земљишта. 
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 4. У земљишној књизи Основног суда у Приједору на земљишту из тачке 1. ће се 
извршити упис права кориштења ради грађења породичне стамбене зграде П+1+пот, корисне 
површине од 355,43 м2 у корист КЕСИЋ Владе ВЛАДЕ из Приједора. 
 На земљишту из тачке 1. диспозитива као и на објекту лежећем на истом ће се након 
издавања рјешења о одобрењу за грађење и рјешења о употребној дозволи уписати право 
власништва у корист именованог лица са 1/1 дијела. 
 5. Трошкови поступка ће се одредити посебним закључком. 
      . . . . 
 16-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету  Клипић Ахмета Ејуб, донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 
06-364-87/04 ид 13.05.2004. године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев КЛИПИЋ Ахмета ЕЈУБА из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Анђе Кнежевића на 
којем је бесправно изградио пословно-стамбену зграду П+1, означено са: 
- к.ч.бр. 569/9 у површини од .................................                 479 м2 уписана у зк.ул.бр. 215 К.о. 
Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 2251/1 уписана у пл.бр. 1725 К.о. Приједор II) са 
привременим правом кориштења на Хаџихалиловић Енису са 1/6 дијела, Карахаџић Мухарем 
са 1/168 дијела, Карахоџић Ђулса са 1/28 дијела и др., а као посјед Клипић Ејуба. 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са 
привременим правом  кориштења: Хаџихалиловић Енисе и др. 
 3. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за 280,64 м2 корисног 
стамбеног и пословног простора у износу од 7.857,92 КМ 
Словима:(седамхиљадаосамстопедесетседам и 92/100 КМ)  док је ослобођен плаћања 
накнаде на име грађевинског земљишта. 
 Предњи износ накнаде се плаћа у року од 15 дана од дана пријема на рачун Општине 
Приједор - рачун јавних прихода бр. 5620070000417349, са назнаком врста прихода бр. 
722412. 
 Именованом се не може издати одобрење за грађење нити се може  извршити 
укњижба права кориштења земљишта ради грађења док не поднесе доказ да је платио 
накнаду за ренту и накнаду за уређење земљишта. 
 4. У земљишној књизи Основног суда у Приједору на земљишту из тачке 1. ће се 
извршити упис права кориштења ради грађења пословно стамбене зграде П+1, корисне пов. 
од 280,64 м2 у корист Клипић Ахмета Ејуба из Приједора. 
 На земљишту из тачке 1. диспозитива као и на објекту лежећем на истом ће се након 
издавања рјешења о одобрењу за грађење и рјешења о употребној дозволи уписати право 
власништва у корист именованог лица са 1/1 дијела. 
 5.Трошкови поступка ће се одредити посебним закључком. 
      . . . . 
 17-  На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 86/03), те на основу члана 10. Статута општине Приједор  ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.2/2000), и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на V сједници одржаној 
22.03.2005.године а у предмету Медић Д.Сакиба донијела је следеће  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 Даје се сагласност МЕДИЋ Дервиша САКИБУ да може отуђити недовршени 
породични стамбени објекат, заједно са земљиштем под објектом и земљиштем које служи 
његовој редовној употреби у насељу «Аеродром», означено са: 
- к.ч.бр. 649/51 у површини од ...................................          541 м2 
- к.ч.бр. 649/52 у површини од ...................................            11 м2,       
  обе уписане у зк.ул.бр. 6799 К.о. Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 3038/25 и 3039/4 обе 
уписане у пл.бр. 4523/01 К.о. Приједор II) 
       . . . . 
 23. 
 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ: 
 
 На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске",број: 101/04) а у вези са чланом 16. Закона о поступку набавке роба. 
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске",број: 20/01), начелник 
општине Прјиедор, д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за провођење поступка набавке рачунарске опреме за општину 

Приједор 
 
I - У Комисију за провођење поступка набавке рачунарске опреме за општину Приједор, 
именују се: 
 1. Стојанка Дошен, предсједник; 
 2. Миленко Ђукановић - члан и  
 3. Јефа Керановић - члан. 
II - Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да: 
 1. упути позив за учествовање на јавном надметању, 
 2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима  
                и условима надметања, 
 3. учесницима јавног надметања осигура примјерен рок за прибављање документације 
               и подношење понуда, 
 4. одредби рок мјесто и вријеме предаје јавног отварања понуда, 
 5. обезбиједи отварање и прихватање понуда, 
 6. обавијести препорученим писмом учеснике јавног надметања о избору понуде и 
 7. предлаже начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем. 
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном  
        гласнику општине Приједор". 
 
Број: 02-111-28/05       Начелник општине 
Датум: 28.02.2005.          Марко Павић,с.р. 
       . . . . 
 На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске",број: 101/04) а у вези са чланом 16. Закона о поступку набавке роба. 
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске",број: 20/01), начелник 
општине Прјиедор, д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за прихватање и отварање понуда за извођење радова на уклањању и 

рушењу објеката на подручју општине Приједор 
 
I - У Комисију за прихватање понуда за извођење радова на уклањању и рушењу објеката 
према рјешењима  Урбанистичко-грађевинске инспекције и Одјељења за просторно уређење 
за 2005.годину на подручју општине Приједор, именују се: 
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 1. Весна  Николић-Ритан, дипл.инж.грађ. - предсједник; 
 2. Сњежана Хајнал, дипл. инж. грађ. - члан и  
 3. Александар Јефтић, дипл.инг.саобраћаја - члан. 
II - Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да: 
 1. упути позив за учествовање на јавном надметању, 
 2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима  
                и условима надметања, 
 3. учесницима јавног надметања осигура примјерен рок за прибављање документације 
                и подношење понуда, 
 4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје јавног отварања понуда, 
 5. обезбиједи отварање и прихватање понуда, 
 6. обавијести препорученим писмом учеснике јавног надметања о избору понуде и 
 7. предлаже начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем. 
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
            гласнику општине Приједор". 
       . . . . 
Број: 02-111-30/05       Начелник општине 
Датум: 07.03.2005.           Марко Павић,с.р. 
      
 На основу члана 43., а у вези са чланом 170. став 1. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04), начелник општине Приједор, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за ревизију рјешења запослених радника у Општинској 

административној служби 
 
I - Iменује се Комисија за ревизију рјешења запослених радника у Општинској 
административној служби, у саставу: 
 1. Вера Стојић, дипл.правник-предсједник; 
 2. Хаснија Фазлић, дипл.правник - члан; 
 3. Зорка Коврлија, - управни техничар - члан; 
II - Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да приликом ревизије утврди начин пријема, 
стручну спрему (школска спрема и стручни испит) по систематизацији и стручну спрему  
коју радник има. 
III - Рок за ревизију рјешења запослених радника је 30 дана од дана доношења овог Рјешења. 
IV- Ово рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 02-111-40/05       Начелник Општине 
Датум: 25.03.2005.године                                Марко Павић,с.р. 
 24. 
 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  
 
 ОГЛАСНИ ДИО 

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 82/05 Рјешењем број:08-372-23/05 од 31.01.2005.г.    
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Назив и сједиште: Заједница етажних власника дијела зграде - улаз број 5. ул. Саве 
Ковачевића бр. 5. Приједор. 
Оснивачи: 8 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност: 70320 управљање дијелом зграде за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавзе одговара цјелокупном 
имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања дијела зграде. 
Заступа: Стојисављевић Милан - предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
 
* Регистарском листу број 83/05 Рјешење број: 08.372-30/05 од 16.02.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом,  Пећани Б-2, ламела 1 улаз 1 и 2.  
Оснивачи: 18 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 - управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином, чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Балабан Слободан, предсједник Управног одбора, самостално и без ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  84/05 Рјешењем број: 08-372-31 од 17.2.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање дијелом зграде ламела 2 Приједор, ул. 
Митрошолита Петра Зимоњића бр. 7. Пећани Г-3, ламела 2. 
Оснивачи 18 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 управљање дијелом згрфаде ламелом, 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 ламеле. 
Заступа:Бијелић Илија, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  85/05 Рјешењем број: 08-372-33/05  од 18.2.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање дијелом зграде Г-1, улази 1 и 2 Приједор ул. 
Војводе Путника бр. 1. 
Оснивачи 26 етажних власника дијела зграде (улаза). 
Дјелатност: 70320 управљање дијелом зграде ( улазима), 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 (улаза). 
Заступа: Жарко Станковић, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  87/05 Рјешењем број: 08-372-43/05  од 7.3.2005.године. 
Назив и сједниште за управљање дијелом зграде, Приједор улица Војводе Путника Пећани Г-
1 улаза 3. 
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 супсидијарно до  висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања дијела зграде. 
Заступа: Вејновић Жељко- предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  89/05 Рјешењем број: 08-372-48/05  од 17.3.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власика, зграде Х-2, улаз 2, Приједор, Ул. Митролита 
Петра Зимољића. 
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Оснивачи 19 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Батиница Мирослав, предсједник Управног одбора заједнице, самостално и без 
ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  86/05 Рјешењем број: 08-372-41/05  од 28.2.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор Краља Петра Првог 
ослободиоца бр. 58. 
Оснивачи: 8 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 7030 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: Кецман Станко, предсједник Скупштине, самостално и без ограничења. 
______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  88/05 Рјешењем број: 08-372-45/05  од 8.3.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Приједор, ул. Краља Александра бр. 37 и 
39. 
Оснивачи: 15 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Мамић Владо, предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења. 
______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  90/05 Рјешењем број: 08-372-49/05  од 16.3.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Приједор ул. Мајора Милана Тепића 
бр.16. 
Оснивачи: 22 етажна власника дијела зграде улаза 
Дјелатност: 70320 управљање дијелом зграде улазом, за рачун етажних власника 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатости, за обавезе одговара цјелоупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова 
одржавања дијела зграде улаза. 
Заступа: Марјановић Нада, предсједник управног одбора самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  91/05 Рјешењем број: 08-372-50/05  од 17.3.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање дијелом зграде улаза 56 Приједор, ул. Краља 
Петра Првог Ослободиоца бр. 56. 
Оснивачи: 8 етажних власника дијела зграде улаза. 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде улазом 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 одравања дијела зграде улаза. 
Заступа: Шапоња Славко, предсједник скупштине заједнице, самостални и без ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
 
      . . . . 
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 "Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа 
Стручна служба Скупштине општине Приједор. 
 За Главног и одговорног уредника ШКОНДРИЋ ЖЕЉКО,дипломирани правник, 
канцеларија број 59 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Гласник 
излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерака.



  

 


