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 На основу чл. 14. став 1. алинеја 10 Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник 
РС",бр. 101/04 и 42/05), а у вези са чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној 
25.07.2005.године, донијела је  

О Д Л У К У 
о усвајању Програма реконструкције локалних путева, некатегорисаних јавних путева и 

улица у насељима општине Приједор 
       I 
 Усваја се Програм реконструкције локалних путева, некатегорисаних јавних путева и 
улица у насељима општине Приједор ( у даљем тексту: Програм). 
 
       II 
 Задужује се Начелник општине да, у циљу реализације Програма, предузме све 
неопходне активности прописане Законом о јавним набавкама ("Сл.гласник БиХ",бр. 49/04). 
 
       III 
 Уколико износ средстава намијењених за реализацију Програма буде мањи од  износа 
излицитираном у поступку јавног надметања, овлашћује се надлежни орган да обустави од 
реализације одређени број путних праваца предвиђених Програмом, водећи при том рачуна о 
значају пута и дефинисаним приоритетима. 
       IV 
 Саставни дио ове Одлуке је Програм реконструкције локалних путева, 
некатегорисаних јавних путева и улица у насељима општине Приједор. 
       V 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-022-67/05       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 
Датум: 25.07.2005.године                                                          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . .  
 111      
 На основу члана 25. Закона о угоститељству ("Сл.гласник РС" бр.3/04), члана 21. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04 и 42/05) и члана  18. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор 
на Х сједници одржаној 25.07.2005.године, донијела је  
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О Д Л У К У 
 о измјени и допуни Одлуке о одређивању радног времена и извођењу музичких и 

других садржаја у угоститељским објектима на подручју општине Приједор 
 
      Члан 1. 
 У Одлуци о одређивњу радног времена и извођењу музичких и других садржаја у 
угоститељским објектима на подручју Општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 4/05), у даљем тексту Одлука, мијења се члан 4 и гласи: 
 "За остале угоститељске објекте на подручју општине Приједор, утврђује се сљедеће 
радно вријеме: 
 1. ресторани  - од 07,00 - 23,00 часова, 
 2. угоститељски објекти за исхрану и пиће у угоститељским објектима за пиће- 07,00-
23,00 часа 
 3. диско барови, диско клубови (дискотеке) и ноћни барови - од 20,00 -02,00 часа. 
 Радно вријеме за угоститељске објекте, из става 1. овог члана, у љетном периоду 
продужава се у трајању од 1 сат." 
      Члан 2. 
 У члану 5. став 1. Мијења се и гласи: 
 "У дане викенда (петак и субота) радно вријеме угоститељских објеката из члана 4. 
Одлуке продужава се за 1 сат". 
      Члан 3. 
 У члану 6. Одлуке, додаје се други став који гласи: 
 "За вријеме одржавања међународних, културних, спортских или сличних 
манифестација, које својим значајем представљају унапређење туристичке понуде општине, 
радно вријеме угоститељских објеката, у урбаном дјелу града и зони њиховог одржавања, 
може се продужити за вријеме трајања тих манифестација, а по захтјеву организатора 
манифестације, туристичке организације општине или занатско-предузетничке коморе, о 
чему Одлуку доноси орган општинске управе надлежан за привреду". 
 Досадашњи став 2. постаје став 3. 
      Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-68/05                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године                                                                   Прим. др. Азра Пашалић с.р. 
      . . . .  
 112       
 На основу члана 5 и 26. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Сл.гласник 
Републике Српске" бр. 96/03, и 14/04), члана12. Закона о локалној самоуправи («Службени 
гласник Републике Српске»б бр. 101/04 и 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор" 5/2005) Скупштина општине Приједор на Х сједници 
одржаној 25.07.2005. године, донијела  је: 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке 

о усвајању  буџета општине Приједор за 2005. годину 
I 

 У Одлуци о усвајању буџета општине Приједор за 2005.годину (“Службени гласник 
општине Приједор”, број:7/2004), у табеларном дијелу Буџета општине Приједор за 
2005.годину врше се следеће измјене: 
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- код Одјељења за привреду и друштвене дјеклатности – потрошачке организације “Средства 
за средње образовање” ,  економски код : 613000- “Материјални трошкови средњих школа из 
буџета“ ,   износ: “647.300”, и “Материјални трошкови средњих школа из властитих 
средстава“,   износ: “465.000”, замјењује се расподјелом на аналитичка конта са износима 
како слиједи: 
 

 
ГРУПЕ 
КОНТА 

 
АНАЛИ
-ТИКА 

 
  
                               О    П     И     С 

 
ПЛАН ЗА 
2005.ГОДИНУ 

1. 2. 3. 4. 
   

I – средства за средње образовање  
 
1.112.300 

610000  Текући трошкови    980.570 
611000  Плате и накнаде трошкова запослених    108.072 
                  611200 Накнаде трошкова запослених    108.072 
612000  Порези и доприноси на остала лична примања      39.487 
 612100 Порези и доприноси на остала лична примања      39.487 
613000  Трошкови материјала и услуга    833.011 
 613100 Путни трошкови      30.025 
 613200 Трошкови енергије    222.262 
 613300 Трошкови комуналних услуга      60.861 
 613400 Набавка материјала    104.272 
 613500 Трошкови за услуге превоза и горива      15.576 
 613600 Закуп имовине и опреме      37.850 
 613700 Трошкови текућег одржавања      60.827 
 613800 Трошкови осигурања и банкарских услуга      28.148 
 613900 Уговорене услуге одјељења    273.190 
616000  Трошкови за камате и остале накнаде 0 
 616300 Камате на домаће кредите 0 
 616400 Остале накнаде везане за кредитирање 0 
820000  Капитални расходи   131.730 
821000  Трошкови за набавку сталних средстава     84.978 
 821300 Набавка опреме     84.978 
823000  Отплата дугова     46.752 
 823300 Отплата домаћег задуживања     46.752 
   

УКУПНИ РАСХОДИ  ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
 
1.112.300 

 
- код исте потрошачке јединице, у оквиру потрошачке организације “Средства за предшколско 
образовање” економски код: 613000 – “Материјални трошкови из властитих прихода”, 
износ:”233.000”, замјењује се расподјелом на аналитичка конта са износима како слиједи: 
 

 
ГРУПЕ 
КОНТА 

 
АНАЛИ
-ТИКА 

 
  

О    П     И     С 

 
ПЛАН ЗА 
2005.ГОДИН
У 

1. 2. 3. 4. 
   

I – средства за предшколско образовање 
 

233.000 
610000  Текући трошкови 223.000 
611000  Плате и накнаде трошкова запослених  23.450 
                  611200 Накнаде трошкова запослених  23.450 
612000  Порези и доприноси на остала лична примања   6.150 
 612100 Порези и доприноси на остала лична примања   6.150 
613000  Трошкови материјала и услуга      193.400 
 613100 Путни трошкови           3.000 
 613200 Трошкови енергије         68.000 
 613300 Трошкови комуналних услуга         15.000 
 613400 Набавка материјала         70.000 
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 613500 Трошкови за услуге превоза и горива           2.400 
 613600 Закуп имовине и опреме          - 
 613700 Трошкови текућег одржавања         15.000 
 613800 Трошкови осигурања и банкарских услуга           7.000 
 613900 Уговорене услуге одјељења         13.000 
616000  Трошкови за камате и остале накнаде - 
 616300 Камате на домаће кредите - 
 616400 Остале накнаде везане за кредитирање - 
820000  Капитални расходи       10.000 
821000  Трошкови за набавку сталних средстава       10.000 
 821300 Набавка опреме       10.000 
823000  Отплата дугова - 
 823300 Отплата домаћег задуживања - 
 

II 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања  у “Службеном гласнику општине 
Приједор”. 
 
Број:01-022-65/05                                                                          ПРЕДСЈЕДНИЦA 
       Приједор                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године                                                  Прим. др. Азра Пашалић с.р. 
      . . . .  
 113      
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора - пречишћени текст 
("Сл.гласник РС",бр. 84/02 и 13/03) и  члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/005), Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној дана 
25.07.2005.године донијела је 

О Д Л У К У 
о доношењу плана парцелације 

број:02-28/04 од октобра 2004.године 
 
      Члан 1. 
 Доноси се План парцелације бр. 02-28/04 од октобра 2004.године ( у даљем тексту: 
План), у сврху легализације приземља породичне стамбене зграде, власништво Димић 
Драшка, који се  налази у Приједору у ул. Српских Великана бр. 55. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
      Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I Текстуални дио Плана садржи: 
     1. Постојеће стање, 
     2. План просторне организације 
     3. План парцелације 
     4. Општи услови урбанистичке регулације 
 II Графички дио 
                 1. Постојеће стање Р=1:500 
      2. Извод из просторно планске документације, 
                 3. План парцелације, 
                 4. План просторне организације 
 
      Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране "Индустропројект" А.Д. Приједор у октобру 
2004.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
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      Члан 4. 
 План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 
      Члан 5.  
 О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке. 
      Члан 6.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-64/05               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године                                                                   Прим. др. Азра Пашалићс.р. 
       . . . . 
 114 
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора - пречишћени текст 
("Сл.гласник РС",бр. 84/02 и 13/03) и  члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/005), Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној дана 
25.07.2005.године донијела је 

О Д Л У К У 
о доношењу плана парцелације 

број:02-36/05 од априла 2005.године 
 
      Члан 1. 
 Доноси се План парцелације бр. 02-36/05 од априла 2005.године ( у даљем тексту: 
План), у сврху локације стамбено пословног објекта са намјеном пословног простора за 
каменорезачку радионицу, власништво Диздарић Алмира, који се налази у Козарцу на 
магистралном путу  Приједор - Бањалука.  
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
      Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од тексуалног и графичког дијела: 
 I Текстуални дио Плана садржи: 
     1. Постојеће стање, 
     2. План просторне организације 
     3. План парцелације 
     4. Општи услови урбанистичке регулације 
 II Графички дио 
                 1. Постојеће стање Р=1:500 
      2. Извод из просторно планске документације, 
                 3. План парцелације, 
                 4. План просторне организације 
      Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране "Индустропројект" А:Д: Приједор у априлу  
2005.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 
      Члан 4. 
 План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 
      Члан 5.  
 О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке. 
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      Члан 6.  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-63/05               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године                                                                 Прим. др. Азра Пашалић с.р. 
 115       
 На основу чл. 30. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04) и чл. 18. 
Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине 
Приједор на Х сједници одржаној 25.07.2005.године, донијела је 

 
О Д Л У К У       

о усвајању анализе рубног подручја насеља Пећени између блокова "Х" и "Б"-Спортско 
пословни центар "Пећани исток" 

      I 
 Усваја  се Анализа рубног подручја насеља Паћени између блокова "Х" и "Б"-
Спортско пословни центар "Пећани исток". 
 Границе простора који је обухваћен Анализом прецизније су одређене у графичком 
дијелу. 
      II 
 Елаборат Анализе састоји се од текстуалног и графичког дијела 
А. Текстуални дио садржи: 
 1. Увод 
 2. Постојеће стање 
 3. Планска документација вишег реда 
 4. Потребе, могућности, циљеви организације, уређења и коришћења простора 
 5. План просторне организације 
 6. Услови за прикључак на комуналну инфраструктуру 
 
Б Графички дио садржи слиједеће карте: 
 1. Постојеће стање      Р 1:1000 
 2. План просторне организације (варијанта 1)  Р 1:1000 
 3. План грађевинских и регулационих линија (в-1) Р 1:1000 
 4. План просторне организације (варијанта 2)  Р 1:1000 
 5. План грађевинских и регулационих линија (в-2) Р 1:1000 
 6. План парцелације      Р 1:1000 
 7. План инфраструктуре - водовод и канализација Р 1:1000 
 8. План инфраструктуре-електро и птт инсталације Р 1:1000 
 
      III 
 Елаборат Анализе, израђен у АД "Индустропројект" Приједор у мјесецу јулу 
2005.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 
      IV 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-66/05                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
 Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године        Прим. др. Азра Пашалић с.р. 
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 116       
 На основу чл. 8. Закона о министарским владиним и другим именовањима РС 
("Сл.гласник РС", бр. 41/03.) члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор", бр. 5/05) и чл. 10. Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање органа у 
Јавним предузећима и установама чији је оснивач  Скупштина општине Приједор,  
("Сл.гласник општине Приједор", бр. 4/04), Скупштина општине Приједор на Х сједници 
одржаној дана  25.07.2005.године  донијела  је 
 

О Д Л У К У 
о објављивању огласа за избор директора и чланова 

Управног и Надзорног одбора Туристичке организације 
општине Приједор 

 
Члан 1. 

 Објављује се оглас за избор и именовање директора и чланова Управног и Надзорног 
одбора  Туристичке организације општине Приједор. 
 
      Члан 2. 
 Чланови Управног и надзорног одбора именују се на период од 4 године. 
Директор се именују на период од 4 године са могућношћу поновног избора. 
 

Члан 3. 
 Чланови Управног и Надзорног одбора за свој рад  остварују право на накнаду у 
складу са Одлуком о висини накнаде члановима Управних и Надзорних одбора државних 
предузећа ("Сл.гласник РС", бр. 22/96). 
Плата директора утврђена је  актима Туристичке организације. 
 

Члан 4. 
  Општи услови за кандидата за мјесто директора 
  и чланова Управног и Надзорног одбора: 
- да су држављани Босне и Херцеговине 
- да су старији од 18 година 
- да имају општу здравствену способност 
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на 
   било којем нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3 године прије дана 
   објављивања овог конкурса 
- да нису осуђивани за кривична дјела  која их чине неподобним за вршење 
  функције директора,  члана Управног и Надзорног одбора 
- да се против њих не води кривични поступак 
- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. Устава БиХ  
- да не обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на било којем 
   нивоу или обављају другу дужност или активност која доводи до сукоба интереса 
  у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС. 
 

Члан 5. 
Посебни услови  за кандидате за мјесто директора: 
- ВСС (VII степен)  друштвеног смјера 
- потребно стручно знање из дјелатности којом се бави правни субјект 
- најмање 5 година радног искуства  
- познавање рада на рачунару 
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- посједовање организационих способности, доказани резултати и успјеси у  
  обављању ранијих послова 
- да познаје један или више свјетских језика  
 

Члан 6. 
Посебни услови и критерији за именовање чланова Управног одбора: 
- ВСС (VII степен) или ВШС  (VI степен) 
- познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект 
- познавање садржаја и начина рада органа управљања и 
- доказани резултати рада на ранијим пословима 
Изузетно за члана Управног одбора  из реда запослених може се  кандидовати и                            
именовати  лице које има најмање ССС  (IV степен )  ако нема других кандидата и ако 
испуњава остале услове из овог огласа.  

Члан 7. 
Посебни услови и критерији за именовање чланова Надзорног одбора: 
- ВСС (VII степен) или ВШС (VI степен) 
- посједовање стручних и професионалних знања за обављање  послова надзора 
- познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора 
- доказани резултати рада на ранијим пословима  
 

Члан 8. 
Уз пријаву на оглас кандидати су дужни приложити: 
- увјерење о држављанству 
- извод из матичне књиге рођених  
- диплому 
- увјерење о општој здравственој способности 
- потврду о радном стажу, 
- биографију  
- увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца) 
- писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
- писмена изјава у вези са чл. IX Устава БиХ. 
 

Члан 9. 
 Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном 
гласнику РС" и дневном листу  "Глас Српске". 
Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу 
 Скупштина општине Приједор, стручна служба Скупштине општине, за назнаком 
комисија за избор. 
 Ова Одлука објавиће се у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број: 01-022-61/05.                                                                               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                                                                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године                                                              Прим.др.Азра Пашалић с.р. 
      . . . . 
 117       
 На основу члана 66. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 86/03) 
члана 30. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 6/05) и  чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05), Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној 25.07.2005.године, донијела је  
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О Д Л У К У 
 о утврђивању основице за израчунавање висине ренте за градско грађевинско 

земљиште у друштвеној (државној) својини  
 
      Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена корисне стамбене 
површине на подручју општине Приједор у 2004.години, која служи као основица за 
израчунавње висине ренте за додјељено грађевинско земљиште ради изградње, доградње и 
надзиђивања објеката као и изградње помоћних објеката. 
 
      Члан 2. 
 Утврђује се да просјечна коначна грађевинска цијене 1м2 корисне стамбене површине 
на подручју општине Приједор износи 850,00 КМ. 
 
      Члан 3. 
 Цијене из члана 2. ове Одлуке валоризоваће се у току године свака три мјесеца на 
основу индекса раста цијена грађевинских радова у високоградњи и нискоградњи, по 
сумарној методологији и подацима које обезбјеђује Завод за статистику. 
 
      Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
  
Број:01-022-69/05                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године                                                      Прим. др. Азра Пашалић с.р. 
      . . . .  
     118      
               На основу чл 53. и 68. Закона о уређењу простора ( “Сл. гласник Републике Српске “ 
, бр. 84/2002 ) и чл. 18. Статута општине приједор ( “ Сл. гласник Општине Приједор “, бр.  5 
/05), Скупштина општине Приједор на X сједници одржаној 25.07.2005.године, донијела је : 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ  Урбанистичког пројекта за 

дио  насеља Урије «Центар»- УП « Тешинић» 
 

Члан 1. 
               Овом Одлуком прописују се услови, начин и поступак израде и доношење Урб. 
пројекта « Тешинић» за дио  насеља Урије «Центар» у Приједору (у даљем тексту: Пројекат). 

Члан 2. 
               Израда Пројкта односи се на простор омеђен улицама:  Козарска,Славка Родића , 
границом парцела иза стамбених објеката у Ул. Милана Егића ( граница са парцелама 
4478,4479,4482,4486,4489,4490,4491,4492),Херцеговачка улица до Ул. Ђуре Салаја,  
Ул. Ђуре Салаја до Козарске улице. 
               Простор који ће се обухватити Пројектом ( подручје планирања ) величине  
цца 3,5 ха , приказан је на карти у мјерилу 1 :1000 која је саставни дио ове одлуке. 
               Границе подручја из претходног става су орјентационе, а дефинитивне границе ће се 
утврдити у току израде Пројекта. 

Члан 3. 
               Циљеви доношења  Пројекта су: 
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               а) Измјена планских одредница и просторних рјешења , рационалнијег кориштења и 
уређења простора и њихово усклађивање са потребама развоја града и локалног 
становништва. 
               б) Рјешавање проблема у домену саобраћаја, ради изналажења квалитетније шеме 
градских саобраћајница и других објеката комуналне инфраструктуре којим ће се 
обезбједити њихово нормално функционосање у центру града и шире. 
    ц ) Анализа  постојећег  стања  и  детаљно  утврђивање  услова  и  начина  
кориштења  простора.    
      Члан  4. 
   Изради  Пројекта  предходи израда  Идејног  рјешења  Пројекта  у  сврху  провјере  
потреба ,  жеља  и  просторних  могућности  теретираног  подручја. 
 

Члан 5. 
               Временски  период  за  који  се  доноси Урб.  Пројекат  је  период  од  2005  до  2010. 
год. 

Члан 6. 
               Ступањем  на  снагу  ове  Одлуке  о  приступању  изради  Пројекта  на  подручју  из  
чл.2. ове  Одлуке  не  може  се  градити  нити додјељивати земљиште на кориштење у сврху 
изградње до доношења Одлуке о провођењу Уранистичког пројекта. 
 
              Став 1. Овог члана не односи се на изградњу објекта за које је издато одобрење за 
грађење прије ступања на снагу ове Одлуке, ако није истекла важност рјешења о истима. 
 

Члан 7. 
               Носилац припреме за израду Пројекта је Одјељење за просторно уређење. 
               Носилац израде Пројекта је надлежна стручна организација регистрована за израду 
просторно планске документације ( у даљем тексту : Стручна организација ). 
               Савјет за израду Пројекта именоваће Скупштина општине посебним рјашењем по 
усвајању ове Одлуке. 

Члан 8. 
               План ће се израдити на топографско – катастарским подлогама у размјери 1 : 500,  
1 : 200. 

Члан 9. 
              Средства за израду Пројекта осигураће се из буџета Општине Приједор. 
              Уговор о изради Пројекта закључиће Стручна Организација и Општина Приједор. 
 

Члан 10. 
              Рок за израду нацрта Пројекта је 60 ( шездесет ) дана од дана потписивања уговора. 
 

Члан 11. 
              Носилац припреме Пројекта дужан је да у току израде Пројекта обезбједи сарадњу и 
усаглашавање ставова, а Стручна организација дужна је да сарађује са надлежним органима 
и организацијама за послове планирања и програмирања развоја као субјектима планирања, 
као што су: 
Завод за изградњу града, 
ОЈДП " Водовод и канализација" – Приједор, 
РЈ “ Електродистрибуција “- Приједор, 
“ Српске Поште “ Приједор и “ Телеком “-  Приједор, 
ЈП “ Централна топлана “- Приједор.  
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              Органи и организације из става 1. Овог члана дужни су сарађивати са Стручном 
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења, примједбе и податке везане за рад на изради 
Пројекта. 

Члан 12. 
              Стручна комисија је дужна прибавити сагласност на нацрт Пројекта од стране органа 
и организације из чл. 7. ове Одлуке прије утврђивања приједлога Пројекта. 
 

Члан 13. 
            Одјељење за просторно уређење, као носилац припреме Пројекта утврђује нацрт 
Пројекта и ставља га на јавни увид у трајању од 30 ( тридесет ) дана, ради изјашњавања и 
подношења писмених примједби на нацрт Пројекта у остављеном року. 
 

Члан 14. 
            Истовремено са излагањем нацрта Пројекта на јавни увид спроводи се стручна 
расправа. 
           О мјесту трајању и начину јавног излагања нацрта Пројекта, јавност ће се обавјестити 
најмање 3 ( три ) дана раније путем средстава информисања ( Козарски вјесник, радио 
станица Приједор ), те на огласној табли Скупштине општине и МЗ Приједор II – Урије. 
 

Члан 15. 
             Носилац израде Урбанистичког Пројекта и савјет плана, разматрају приспјеле 
писмене примједбе на нацрт Урб. Пројекта и достављају носиоцу припреме Пројекта 
образложено мишљење о примједби које нису могле бити прихваћене. 
 

Члан 16. 
             Носилац припреме Урб. Пројекта након јавног увида и заузетих ставова по 
приспјелим примједбама на нацрт Пројекта, утврђује приједлог Пројекта и доставља га 
Скупштини општине на разматрање и доношење. 
             Рок израде приједлога Пројкта је 30 ( тридесет ) дана од дана достављања од стране 
носиоца израде Пројекта. 

Члан 17. 
             Стручна организација ће доставити носиоцу припреме Пројекта транспарент, копију, 
матрице и дискете Пројекта. 
             Стручна организација је дужна да изврши допуну елабората плана у складу са 
прихваћеним писменим приједлозима и мишљењима у року од 30 ( тридесет ) дана од 
њиховог достављања. 

Члан 18. 
              Све стручне, административне и друге послове у вези доношења Пројекта, обавит ће 
Одјељење за просторно уређење. 

Члан 19. 
               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “ Службеном гласнику 
општине Приједор “ . 
 
Број:01-022-62/05           ПРЕДСЈЕДНЦА 
         Приједор :              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.                                                                Прим. др. Азра Пашалић с.р. 
 
 119            . . . . 
 На основу чл. 13. Одлуке о грађевинском земљишту ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 6/05), и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05), Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 25.07.2005.године, донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење конкурса за додјељивање градског грађевинског 
земљишта ради грађења 

 
      I 
 У Комисију за провођење конкурса за додјељивање градског грађевинског земљишта 
ради грађења, именују се: 
 1.Тадић Драго, предсједник, представник Одјељења за стамбено-комуналне послове 
општине Приједор, 
 - Пантош Зухра, замјеник представника, Одјељења за стамбено-комуналне послове 
општине Приједор; 
 
 2. Хајнал Сњежана, члан, представник Одјељења за просторно уређење општине 
Приједор, 
 - Ковачевић Вера, замјеник члана представник Одјељења за просторно уређење 
општине Приједор; 
 
 3. Шобот Бранко, члан, представник Републичке управе за геодетске и имовинско-
правне послове, ПЈ Приједор; 
 - Ђуђић Радмила, замјеник члана представника Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, ПЈ Приједор; 
 
 4. Совиљ Мирко, члан, одборник СО-е Приједор, 
 - Радић Владо, замјеник члана, одборник СО-е Приједор; 
 
 5. Сикирић Алија, члан, одборник СО-е Приједор, 
 - Анђић Ранко, замјеник члана, одборник СО-е Приједор. 
      II 
 Мандат Комисије траје 4 (четири) године, с тим да се поједини чланови или цијела 
Комисија  може разрјешити и прије истека овог рока. 
 
      III 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-111-127/05               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.07.2005.године                                                                Прим. др. Азра Пашалић с.р. 
      . . . . 
 120      
 РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
Број:01-475- 57/05 
Датум: 25.07.2005. године  
 
 На основу чл. 250. Закона о општем управном посутпку («Службени гласник РС», бр. 
13/02) ), и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те 
члана 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
10/01), рјешавајући у предмету ЗЗ "Приједор" из Приједора, Скупштина општине Приједор 
на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, донијела је следеће  
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      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се захтјев ЗЗ «Приједор» за измјену правоснажног Рјешења СО Приједор 
бр. 06/I-476-1/84 од 19.03.1984. године те се исто МИЈЕЊА у тачки 1. диспозитива у дијелу 
који се односи на земљиште означено са: 
 
- к.ч.бр. 149/2 зв. Лука, пашњак у површини од ..............................             7432 м2, уписано у 
зк.ул.бр. 525 К.о. Буснови као друштвена својина са правом располагања на 
«Пољопроизвод», а.д. Приједор. 
      * * * 
 
 
 
Број:01-475-61 /05. 
Датум: 25.07.2005. године 
 На основу члана 23., члана 249. и члана 250.  Закона о општем управном поступку 
("Службени гласник Републике Српске" број 13/02.) и чл. 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана 105. Пословника скупштине општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01) рјешавајући у предмету Исламске 
вјерске заједнице БиХ, Мeџлис Исламске вјерске заједнице Приједор, Скупштина општине 
Приједор на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА се захтјев Исламске вјерске заједнице БиХ, Меџлис Исламске вјерске 
заједнице Приједор за измјену правноснажног рјешења НОО-е Приједор  ВЛ 10/I-969/62. од 
07.04.1962. године којим је извршено преузимање градског грађевинског земљишта од 
Мајковачке џамије, као неоснован. 
ОДБАЦУЈЕ се захтјев за поништавање рјешења из предходног става због ненадлежности. 
 
      * * * 
Број: 01-475-58/05 
Датум: 25.07.2005.године 
 
 На основу чл. 61. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 86/03) те 
чл. 29. и чл. 30. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гласник Општине Приједор», бр. 
6/2005), и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те 
члана 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
10/01) рјешавајући у предмету Булић Милорада и Булић Миладе из Приједора, Скупштина 
општине Приједор на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, донијела је следеће 
  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности 
Одјељења за просторно уређење бр. 06-364-592/03 од 11.03.2005. године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев БУЛИЋ МИЛОРАДА из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Б.Брокопића на којем је 
бесправно изградио (лијеви) дио двојног стамбеног објекта, означено са: 
- к.ч.бр. 880/27 у површини од ......................     309 м2 уписана у зк.ул.бр. 3626 К.о. Приједор 
(по новом премјеру к.ч.бр. 5609/3 уписана у пл.бр. 1884 К.о. Приједор II) 
- к.ч.бр. 880/25 у површини од .......................       84 м2 уписана у зк.ул.бр. 7774 К.о. Приједор 
- к.ч.бр. 880/29 у површини од .......................     181 м2 уписана узк.ул.бр. 3626 К.о. Приједор 
( по новом премјеру обе одговарају к.ч.бр. 5609/4) 
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 УСВАЈА се захтјев БУЛИЋ МИЛАДЕ из Приједора, те јој се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Б. Прокопића на којем је 
бесправно изградила ( десни) дио двојног стамбеног објекта, означено са: 
к.ч.бр. 880/26 у површини од .........................     320 м2 уписана у зк.ул.бр. 3626 К.о. Приједор  
( по новом премјеру к.ч.бр. 5609/1 уписана у пл.бр. 1884 К.о. Приједор II) 
- к.ч.бр. 880/24 у површини од .......................       78 м2 уписана у зк.ул.бр. 7774 К.о. Приједор 
- к.ч.бр. 880/28 у површини од .......................     156 м2 уписана у зк.ул.бр. 3626 К.о. Приједор 
( по новом премјеру к.ч.бр. 3609/5 уписана у пл.бр. 1884 К.о. Приједор II) 
 
      * * *  
 
 
 
Број: 01-475- 59/05. 
Датум: 25.07.2005. године 
 
 На основу члана 61.  Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 86/03.) и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05) те члана 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/01) рјешавајући у предмету Граховац Новака Неђе из 
Приједора,Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, 
донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се захтјев Граховац Новака Неђе  из  Приједора, те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у Улици Бране Прокопића у 
насељу Орловача, на којем је бесправно изградио стамбено-пословни објекат П + 1, означено 
са: 
- к.ч.бр.880/15 у површини од 442 м2 уписана у зк.ул.бр. 3487 К.О. Приједор са привременим 
правом кориштења на име Граховац Неђе сина Новака (по новом премјеру к.ч.бр. 5606 
уписана у пл.бр. 1168 К.О Приједор II, као посјед Граховац Неђе из Приједора. 
 2. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за корисну површину  
бесправно изграђеног објекта од 153,6 м2 у износу од 1.075,20 КМ (словима: 
хиљадуседамдесетпет и 20/100 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 ренту и 
накнаду за уређење земљишта. 
      * * *  
Број: 01-475-54/05. 
Датум: 25.07.2005. године 
 
 На основу члана 61.  Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 86/03.) и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05) те члана 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/01), рјешавајући у предмету Хабибовић Смаила Сеада из 
Приједора, Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, 
донијела је следеће  
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагланости 
Одјељења за просторно уређење број 06-364-245/05. од 22.09.2004. године. 
 2. УСВАЈА се захтјев Хабибовић Смаила Сеада из  Приједора, те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у Улици Милоша Обилића 
(бивша Мухарема Суљановића), на којем је бесправно изградио породичну стамбену зграду 
П + 1, означено са: 
- к.ч.бр. 4/62, у површини од 369 м2 
- к.ч.бр. 4/759, у површини од 8 м2,  
обе уписане у зк.ул.бр. 1004 К.О. Приједор са привременим правом кориштења на 
Хабибовић Сеада са 2/7 дијела, Хабибовић Мухамеда, Хабибовић Есада, Хабибовић Атифе, 
Хабибовић Тесмије и Хабибовић Мирсада, свију са по 1/7 дијела (по новом премјеру исто 
одговара к.ч.бр. 1152/2 и 1153/2 обе уписане у пл.бр. 1158 К.О. Приједор I као посјед 
Хабибовић Сеада са 2/14 дијела, Капетановић Атифе са 1/14 дијела, Хабибовић Мирсада са 
8/14 дијела, Хабибовић Мехмеда са 1/14, те Хабибовић Есада са 1/14 дијела, Чељо Тесмије са 
1/14 дијела. 
 Земљиште ит тачке 1. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са 
привременим правом кориштења: Хабибовић Мехмеда, Хабибовић Есада и др. 
 
      * * *  
Број: 01-475-60 /05. 
Датум: 25.07.2005. године 
 
 На основу члана 61. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике 
Српске" број 86/03.) и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05) те члана 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/01) рјешавајући у предмету Стојнић Милоша Миломира из 
Приједора, Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, 
донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се захтјев Стојнић Миломира из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у насељу "Свале II" на којем 
је бесправно изградио пословно - стамбену зграду П + 1 + поткровље означено са: 
- к.ч.бр. 731/819, у површини од 383 м2 уписана у зк.ул.бр. 7038 К.О. Приједор са правом 
располагања на Општину Приједор (по новом премјеру к.ч.бр. 3713/31 уписана у пл.бр. 
4559/14 К.О. Приједор II, као посјед Општине Приједор. 
 2. Инвеститор се обавезује платити накнаду на име ренте за корисну површину 
пословног и стамбеног простора од 257,64 м2 у износу од 5.410,44 КМ, док накнада на име 
грађевинског земљишта површине од 383 м2 износи 3.217,2 КМ (укупно 8.627,64 КМ) 
словима: осамхиљадашестодвадесетседам и 64/100 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 ренту и 
накнаду за уређење земљишта. 
       * * *  
Број: 01-475-56/05 
Датум:25.07.2005.године 
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 На основу чл. 61.62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 
66/03) и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те 
члана 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
10/01), рјешавајући у предмету Ступар Љубе Рајка из Приједора, Скупштина општине 
Приједор на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, донијела је следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности 
Одјељења за просторно уређење бр. 06-364-36/04 од 30.03.2004.године. 
 2. УСВАЈА  се захтјев СТУПАР Љубе РАЈКА из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Козарској на којем је 
бесправно изградио пословно-стамбени објекат П+2+пот. као дио низа, а које земљиште је 
означено са: 
- к.ч.бр. 4466 у површини од .........................   368 м2 уписана у пл.бр. 1335 К.о. Приједор II 
као посјед Ступар Рајка 
- к.ч.бр. 5716/2 у површини од ........................     21 м2 уписана у пл.бр. 925 К.о. Приједор II на 
добро у општој употреби-путеви 
( по старом премјеру к.ч.бр. 763/1 уписана у зк.ул.бр. 436 на име Ступар Рајка са 1/2 дијела, 
те Ећим Милана са 15/64 и Арсенов Персе са 17/64 дијела). 
 Земљиште означено са к.ч.бр. 763/4 у површини од 6 м2 уписана у зк.ул.бр. 436 К.о. 
Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 4467/2 и 4467/1 обе уписане у пл.бр. 1335 К.о. Приједор 
II) преузме се од досадашњих носиоца права кориштења и посед Ступар Рајка у корист 
Јавног добра-пута ( улица Козарска). 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења означено са к.ч.бр. 763/1 се преузима 
од лица уписаних са привременим правом  кориштења: Ећим Милана са 15/64 дијела и 
Арсенов Персе са 17/64 дијела у корист Ступар Рајка. 
 На градском грађевинском земљишту означеном са к.ч.бр. 763/3, брисаће се право 
кориштења установљено у корист Ступар Рајка са 1/2 дијела у корист осталих сукорисника у 
зк.ул.бр. 436 К.о. Приједор, према припадајућим идеалним дијеловима. 
 
      * * * 
Број: 01-475-55/05 
Датум: 25.07.2005. године 
 
 На основу члана 61., 62 и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 41/03.) и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05) те члана 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/01), рјешавајући у предмету Рибић Јевте и других из Приједора 
Скупштина општине Приједор на Х сједници одржаној дана 25.07.2005.године, донијела је 
следеће  
 
     Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности број 
06-364-587/03. од 11.11.2003. године. 
 2. УСВАЈАЈУ се захтјеви Рибић Јевте, Грубљешић Милутина, Згоњанин Милутина, 
Санадер Душана и Ковачевић Слободана те им се утврђује право кориштења ради грађења на 
градском грађевинском земљишту у Улици Козарској (локација Тешинић) на којем су 
бесправно 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 
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- 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). 
Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са 
привременим правом кориштења: Завода за изградњу и ЗЗ Приједор. 
       * * *  
 121 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 На основу члана 43. став. 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04 и 42/05), Начелник општине Приједор,     д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком оснива се Административна служба Општине Приједор (у даљем 
тексту: "Општинска административна служба"). 
 

Члан 2.  
 Послови из дјелокруга рада Општинске административне службе су: 
 - извршавање и спровођење прописа Скупштине општине и Начелника, 
 - припремање нацрта одлука и других аката које доноси Скупштина општине и  
               Начелник општине, 
 - извршавање и спровођење Закона и других прописа и обезбјеђење вршења  
               послова чије је извршење повјерено Општини, 
 - вршење стручних и других послова које јој повјери Скупштина општине и  
               Начелник општине. 

Члан 3.  
 За обављање послова из дјелокруга Општинске административне службе, као 
организационе јединице, образују се одјељења. 
 Одјељења се организују према принципима прописаним Законом, зависно од врсте, 
природе и обима послова. 
 У оквиру одјељења могу се организовати одсјеци и службе. 
  

Члан 4. 
 За обављање стручних, административних и техничких послова за потребе Начелника 
општине и  Скупштине општине формирају се стручне службе. 
 

Члан 5. 
 За обављање одређених послова Општинске административне службе у насељеним 
мјестима на територији Општине образују се мјесне канцеларије. 
 

Члан 6. 
 У оквиру Општинске администратине службе образују се слиједеће организационе 
јединице: 
 1. Одјељење за општу управу, 
 2. Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, 
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 3. Одјељење за просторно уређење, 
 4. Одјељење за финансије, 
 5. Одјељење за стамбено-комуналне послове и 
 6. Одјељење за борачко-инвалидску заштиту. 
 

Члан 7. 
 Одјељењем руководи начелник, којег именује Скупштина општине на приједлог 
Начелника општине, на начин и по поступку прописаним Законом. 
 Начелник одјељења за свој рад и рад одјељења одговара Начелнику општине. 
 

Члан 8. 
 Запослени у Општинској административној служби обављају стручне и друге послове 
за потребе Скупштине општине и Начелника општине и послове републичке управе који су 
законом повјерени Општини. 

Члан 9. 
 Запослени у Општинској административној служби дужни су да послове обављају 
савјесно и одговорно, у складу са законом, другим прописима и правилима струке, а при 
обављању истих не могу испољавати приврженост политичким странкама. 
 

Члан 10. 
 У поступку пред Општинском административном службом обезбјеђује се службена 
употреба језика и писма, у складу са Законом и Статутом Општине. 
 

Члан 11. 
 Рад Општинске административне службе је јаван. 
 Јавност рада  остварује се на начин утврђен Законом и Статутом Општине. 
 

Члан 12. 
 Средства за финансирање Општинске административне службе обезбјеђују се у 
буџету Општине. 
      Члан 13. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће бити објављена у "Службеном 
гласнику Општине Приједор". 
      
Број:02-022-10/05          Начелник Општине 
Датум:10.07.2005.                                                                                 Марко Павић,с.р. 
      . . . . 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05) и члана 46. Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор", број: 5/2005),  начелник општине Приједор, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за технички пријем противградне станице  

у насељу Пејићи- општина Приједор 
I 

 Именује се Комисија за технички пријем противградне станице у насељу Пејићи - 
општина Приједор, коју је 05.07.2005.године монтирало ЈОДП "Противградна заштита" 
Градишка, у саставу: 
 1. Сузана Свјетлица, дипл.инж.пољ.                                 предсједник, 
            2. Тања Марић, дипл.инж.пољ.                                          члан, 
            3. Драшко Ђенадија, стручни сарадник    
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                за послове цивилне заштите.                                          члан. 
II 

Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да изврши технички пријем 
новопостављене противградне станице у насељу Пејићи - општина Приједор, те о томе 
сачини записник и обавијести Начелника општине. 

III 
          Комисија ће за свој рад користити службено ауто Општине. 
 
                                                                              IV 
 Рок за извршење задатка из тачке I је 15.07.2005.године. 
 

V 
            Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у       "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
          Начелник Општине 
Број: 02-111-123/05                                                                               Марко Павић,с.р. 
Датум: 11.07.2005.године         . . . . 
   
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05) и члана 46. Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник општине Приједор,    д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за попис и утврђивање правног статуса новоизграђених објеката на 

подручју општине Приједор 
I 

 Именује се Комисија за попис и утврђивање правног статуса  објеката на подручју 
општине Приједор, који су изграђени за рјешавање потреба избјеглих и расељених лица, 
лица у стању социјалне потребе, породица погинулих бораца и ратних војних инвалида  и 
лица која користе алтернативни смјештај, у  саставу: 
 

1.РАДЕНКО ВУКОВИЋ, дипл.правник, предсједник Комисије, испред  
   Одјељења за  просторно уређење, 

            2. ДРАШКО КАЛИНИЋ, члан, испред Одјељења за борачко-инвалидску  
                 заштиту  и 
            3. МЛАДЕН МАРТИЋ, члан испред Одјељења за стамбено-комуналне послове. 
 

II  
   Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да: 
- обиђе све стамбене објекте који су на подручју Општине изграђени за рјешавање 

потреба избјеглих и расељених лица, лица у стању социјалне потребе, породица погинулих 
бораца и ратних војних инвалида и лица која користе алтернативни смјештај и да записнички 
констатују нађено стање, 
 - утврди да ли је за објекте обезбијеђена грађевинска парцела (начин додјеле 
грађевинске парцеле), издато рјешење о грађењу, урбанистичко - технички услови, 
урбанистичко - техничка сагласност,  грађевинска дозвола и да ли је извршен технички 
пријем објекта, 
            - сачини извјештај о раду и достави га на увид Одјељењу за стамбено-комуналне 
послове, Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту и Одјељењу за просторно уређење.  
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III 
            Рок за извршење задатака из тачке  II овог рјешења је 15.09.2005.године. 

IV 
            Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број: 02-111-126/05        Начелник Општине 
Датум: 18.07.2005.         Марко Павић, с.р. 
       . . . . 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04 и 42/05) и члана 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005), а на основу захтјева LWF-a, начелник општине 
Приједор, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за одабир корисника помоћи реконструкције 

 за Пројекат LWF-а са сједиштем у Санском Мосту  
I 

Именује се Комисија  за одабир корисника помоћи реконструкције за Пројекат     
LWF-a, у саставу: 
 
     1.  Менсуд Чаушевић- представник LWF,      
     2.  Станко Марковић, 
     3.  Душко Врачар,  
     4.  Младен Мартић,   
     5.  Хаснија Фазлић, 
     6.  Мирсад Дуратовић и 
     7.  Санела Трњанин. 

II 
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења регулисан је одредбама Упутства о 

провођењу процедуре за одабир корисника помоћи у обнови стамбених јединица у сврху 
повратка ("Службени гласник БиХ", број: 25/04). 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 
О б р а з л о ж е њ е 

Лутерански Свјетски Савез обратио се Начелнику општине Приједор са захтјевом да 
именује Комисију за одабир корисника помоћи у обнови стамбених јединица у сврху 
повратка, у којем наводе  да се приликом именовања Комисије поштује  Упуство о 
провођењу процедуре за одабир корисника помоћи у обнови стамбених јединица у сврху 
повратка ("Службени гласник БиХ", број: 25/04). 

Обзиром да је одредбама члана 9. Упуства предвиђено да наведену Комисију именује 
Скупштина општине, а да иста до сада није именована, то је због хитности у реализацији 
пројекта реконструкције и помоћи било неопходно именовање ове комисије, због чега  је 
Начелник општине одлучио као напријед. 
  
Број:02-111-121/05        Начелник Општине 
Датум: 05.07.2005.         Марко Павић, с.р. 
       . . .  
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",бр. 101/04 и 42/05), а у вези са чланом 46. Статута општине Приједор ("Службени 
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гласник општине Приједор",број:5/05) и члана 7. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ",бр. 49/04), начелник Општине Приједор, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке рачунарске и канцеларијске 

опреме за потребе Општине Приједор 
I 

 Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке рачунарске и 
канцеларијске опреме за потребе Општине Приједор, у саставу: 
 1. ДРАГО ТАДИЋ, предсједник 
 2. СТОЈАНКА ДОШЕН, члан 
 3. СТАНКО МАРКОВИЋ, члан. 
 
      II 
 1. Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да изради Обавјештење о  
     јавној набавци ради објаве истог у "Службеном гласнику БиХ", 
 2. да припреми одговарајућу  тендерску документацију, 
 3. да свим понуђачима осигура примјерен рок за прибављање 
     документације и подношење понуда, 
 4. да у складу са Обавјештењем о јавној набавци одреди мјесто и  
     вријеме отварања и прихватања понуда, 
 5. да у складу са критеријумима предвиђеним у Обавјештењу о јавној набавци 
     предложи Начелнику Општине додјелу уговора најповољнијем понуђачу, 
 6. да објави Обавјештење о додјели уговора на основу резултата 
     поступка додјеле, 
 7. да предузме и друге радње које су прописане Законом о јавним набавкама. 
      III 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику Општине Приједор". 
 
Број:02-111-122/05        Начелник Општине 
Датум: 08.07.2005.          Марко Павић, с.р. 
      . . . .      
 122 
  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  105/05 Рјешењем број: 08-372-91/05  од 01.06.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Милоша Обилића бр. 18. 
Оснивачи: 20 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника зграде. 
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: Миливојевић Марија, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
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* Регистарском листу број 106/05 Рјешењем број:08-372-92/05 од 01.06.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Милоша Обилића бр. 6. 
Оснивачи: 3 етажна 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: Николић Ђорђе, предсједник скупштине, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
 
* Регистарском листу број 104/05 Рјешењем број:08-372-9005 од 31.05.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде, Приједор, ул. Вука Караџића бр. 24 
Оснивачи: 5 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: Медић Дарислав, предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број 107/05 Рјешењем број:08-372-104/05 од 18.07.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде, Приједор, ул. Краља Петра првог 
Ослободиоца бр. 112. 
Оснивачи: 10 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: Кусуран Реџеп, предсједник скупштине, самостално и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број 108/05 Рјешењем број:08-372-105/05 од 21.07.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање зградом Ф-1, улаз 7 и 8 ул. П.М.Ненадовића бр. 
7.и8. 
Оснивачи: 26 етажна 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: Далмација Небојша, предсједник Управног одбора заједнице, самостално и без 
ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број 109/05 Рјешењем број:08-372-106/05 од 21.07.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница за управљање дијелом зграде Х-1 улаз 3 В.Путника 15 
Оснивачи: 14 етажних власника 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином.  
Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Бадњевић Ернест, предсједник Управног одбора заједнице, самостално и без 
ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
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* Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске управе Приједор, на темељу 
рјешења бр. 08-372-100/05 од 11.07.2005.године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 18/04., УПИС , промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање зградом, Приједор, Ул. Николе Пашића бр. 
13 и 15 и то како слиједи: 
 Умјесто досадашњег заступника заједнице Гајић Жарка, нови законски заступник исте 
са даном овог уписа је Давидовић Рајко. 
________________________________________________________________________________ 
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