
 

 
 

 

GODINA XV СРИЈЕДА 15.03.2006. BROJ: 2/06 

 20. 
 На основу члана 99. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС";бр. 101/04, 42/05 
и 118/05), члана 59. и 18 Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр.5/05), Скупштина општине Приједор на XVI сједници одржаној дана 
10.03.2006.године, донијела је  следећу 
 

О Д Л У К У 
 

О   ЗБОРУ    ГРАЂАНА 
          

Члан1. 
 Збор грађана је облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.  
 

Члан 2. 
 Збор грађана чине грађани који имају опште бирачко право а може одлучивати ако је 
Збору  присутно најмање 1/10  грађана уписаних у бирачки списак за подручје мјесне 
заједнице, односно за подручје за које се заказује Збор, што се утврђује на самом Збору 
грађана, а којем не може присуствовати мање од 25 грађана. 
 За мјесну заједницу, односно за подручје за које се заказује Збор, која броји преко 
1000 уписаних у бирачки списак Збор грађана је пуноважан ако му је присутно 100+1 
грађанин уписан у бирачки списак. 
 Ако се Збор сазива за више мјесних заједница морају бити испуњени услови из става 
један овог члана за сваку мјесну заједницу, појединачно. 
 

Члан 3. 
 Збор грађана: 
-  бира, именује и опозива Савјет мјесне заједнице и предсједника Савјета те њихове 
   замјенике који могу бити кооптирани у Савјет мјесне заједнице, у складу са Одлуком о 
   мјесним заједницама ("Службени гласник општине Приједор",бр. 1/06),  
- разматра  годишњи извјештај о раду Савјета мјесне заједнице,  
- разматра  питања од заједничког интереса грађана мјесне заједнице. 
 

Члан 4. 
 Збор грађана сазива се јавним оглашавањем на подручју за које се Збор организује. 
 

Члан 5. 
 Збор грађана може сазвати начелник Општине, предсједник Скупштине општине, 
предсједник Савјета мјесне заједнице и сваки одборник на подручју мјесне заједнице на којој 
има пребивалиште. 
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Члан 6. 
 Предсједник савјета мјесне заједнице дужан је сазвати Збор грађана на писмени 
захтјев најмање  50 бирача уписаних у бирачки списак за то подручје, као и на захтјев 
надполовичне већине чланова савјета Мјесне заједнице. 
 

Члан 7. 
 Одлука о којој се изјашњавају грађани на Збору сматра се донешеном ако се за исту 
изјасни надполовична  већина  присутних.  
 Одлуке се доносе јавним гласањем осим ако Збор грађана не донесе другачији 
закључак. 
 О раду Збора води се записник који потписују предсједавајући Збора и записничар и 
два овјеривача записника које  изабере Збор. 
 

Члан 8. 
 Лице које је сазвало Збор, односно његов представник, отвара Збор и предлаже 
предсједавајућег Збора грађана. 

Члан 9. 
 Предсједавајући  Збора грађана предлаже у предсједништво Збора два члана и 
записничара. 

Члан 10 
 Овако изабрано тијело чини Радно предсједништво Збора грађана за подручје за које 
је сазвано. 

Члан 11. 
 Збор грађана може се сазвати за мјесну заједницу или за дио мјесне заједнице, а може 
да ради и одлучује ако су испуњени услови предвиђени чланом 2. ове одлуке. 
 

Члан 12. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 01-022-15/06       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.г.                                                                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . .  
 21. 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике 
Српске „бр. 101/04, 42/05 и 118/05),члана 18. Статута општине Приједор ( „ Службени 
гласник Општине Приједор „ бр. 5/2005 ), а у складу са  Законом о грађевинском земљишту 
Републике Српске ( „ Службени гласник Републике Српске „ бр. 41/03 ) те и чланом 42. 
Одлуке о грађевинском земљишту ( „ Службени гласник Општине Приједор „ бр. 6/2005 ), 
Скупштина општине Приједор, на XVI сједници одржаној 10.03.2006.године, донијела је: 
 

О Д Л У К У 
о  Програму уређења грађевинског 

земљишта за 2006. годину 
 

Члан 1. 
 Доноси се Програм уређења градског грађевинског земљишта за подручје Општине 
Приједор за 2006. годину ( у даљем тексту: Програм ) 
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Члан 2. 
Усвојен текст Програма саставни је дио ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 О провођењу ове Одлуке стараће се Административна служба , Одјељење за 
просторно уређење и Одјељење за стамбено комуналне послове  Приједор. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивању у "Службеног гласнику 
Општине Приједор". 
 
Број: 01-022-13/06                                                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА  
        Приједор                                                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 22. 
 На основу члана 97. Закона о уређењу простора ( « Службани гласник Републике 
Српске «, број: 84/02-пречишћени текст), члана 30. Закона о локалној самоуправи (« 
Службани гласник Републике Српске «, бр: 101/04,  42/05 и 118/05) и члана 18. Статута 
општине Приједор ("Службени гласник Општине Приједор број 5/20005), Скупштина 
општине Приједор на XVI сједници одржаној дана  10.03.2006.године донијела је 
                                                                                                           

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА,ИЗГРАДЊЕ И   УКЛАЊАЊА ОБЈЕКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђују се услови и начин постављања, изградње и уклањања  
објеката привременог карактера на дијеловима јавних површина урбаног подручја општине 
Приједор које су  одређене за привремене намјене и неизграђеног грађевинског земљишта, 
до његовог привођења коначној намјени. 

Члан 2 
  Јавним површинама сматрају се површине дефинисане чланом 5. тачка 9. Закона о 

уређењу простора ( « Службани гласник Републике Српске «, број: 84/02-пречишћени текст), 
односно земљишта или водне површине које су планом дефинисане и намјењене за 
обављање јавних функција, дјелатности и активности и које су као такве доступне 
неодређеном броју индивидуално неодређених физичких или правних лица, нпр: тротоари, 
тргови, паркиралишта, неуређене зелене површине око објеката и сл. 

Одредбе ове Одлуке односе се и на објекте привременог карактера који се граде                  
( постављају ) на земљишту у својини физичких и правних лица, а који имају  прилаз са јавне 
површине. 

Члан 3. 
Објектима привременог карактера сматрају се објекти:  
1. Пословни објекти типа киоск, индустријски произведени или изграђени као 

монтажно – демонтажни ( шалтерска продаја или друге врсте продаје или дјелатности ) 
2. Љетне баште, 
3. Покретни столови, штандови, расхладне витрине, сталци и слични импровизовани 

објекти чија је сврха привремена или повремена продаја ( нпр. за вријеме празника, 
рекламирања производа и услуга, излагање награда, за вријеме сајмова и сл. ), 

 
4. Рекламне табле, стубови, јарболи, витрине и други рекламни објекти, 

 



Страна  63                                      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                                   2/06 
________________________________________________________________________________ 

5. Спортски садржаји и забавне радње ( рингишпили, дјечји аутићи, возићи и слично ).  
 

Члан 4. 
Објекти привременог карактера постављају се, односно граде  на основу урбанистичке 

сагласности или одобрења за грађење у којем је изричито одређено да се ради о објекту 
привременог карактера. 

Власник, односно корисник  објекта из става 1.  овог члана обавезан је да по протеку  
рока одређеног у рјешењу о привременом заузимању јавне површине или након настанка 
одређених околности (привођење земљишта планираној намјени) објекат о свом трошку 
уклони без права на накнаду. 

  
II  УСЛОВИ  И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 
 

Члан 5. 
Привремени објекти се постављају на основу Стручне анализе локација објеката 
привременог карактера за уже урбано подручје Приједора  којом се дефинишу површине 
за привремено коришћење и која је саставни  дио ове Одлуке  (у даљем тексту : Анализа). 

Анализа из претходног става и детаљни урбанистичко-технички услови су основ за 
издавање урбанистичке сагласности. 

Урбанистичка сагласност и  урбанистичко-технички услови  су подлога за издавање 
одобрења за заузимање јавне површине, од стране Одјељења за стамбено-комуналне 
послове ,уз услов да се физичком лицу може додјелити само једна локација , а правном 
лицу двије.  

Пословни објекти типа киоск у којима се врши трговачка дјелатност , не могу излагањем 
предмета продаје заузети већу површину од површине утврђене урбанистичком 
сагласношћу. 

Члан 6. 

Објекти привремног карактера постављају се на основу : 

-  урбанистичке сагласности и одобрења за грађење, за објекте из члана 3. тачка 1. Одлуке, 

- само урбанистичке сагласности, осим  ако истом није изричито предвиђено и одобрење 
за грађење, за објекте из члана 3. тачка 2. Одлуке, 

- рјешења о заузимању јавне површине за објекте из члана 3. тачка 3.Одлуке, 

- урбанистичке сагласности, за објекте из члана 3. тачке 4.  Одлуке , осим за објекте који 
су дефинисани чланом 14.став 3.и чланом  15.ове Одлуке, 

Члан 7. 

Услови за постављање објеката привременог карактера  на јавним површинама и другим 
површинама које нису обухваћене Анализом   из члана 5. ове Одлуке, утврђују се 
појединачним урбанистичко – техничким условима. 

Члан 8. 

Удаљеност објеката привременог карактера од вањске ивице коловоза мора бити најмање 
2,5 м. 
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Члан 9. 

На јавним површинама утврђеним овом Одлуком дозвољено је постављање киоска тип А, 
тип Б и тип В, у складу са одобреним пројектима за извођење, а који се  могу преузети у 
Одјељењу за просторно уређење, уз накнаду за трошкове умножавања пројеката. 

Киосци у улици К.П.И Ослободиоца прилагодиће се Изведбеном пројекту уређења исте. 

Нови, препознатљиви киосци новинских кућа, не подлијежу одредбама става.1.овог члана 
ако то, у поступку издавања урбанистичке сагласности, одобри Одјељење за просторно 
уређење. 

Постојећи објекти привременог карактера, типа киоск у главној улици се задржавају до 
отпочињања радова на реконструкцији исте.Уклањање привремених објеката извршиће се 
по налогу надлежног органа. 

Члан 10. 

 Објекте привременог карактера, типа киоск, који егзистирају и који се  Анализом 
задржавају , потребно је ускладити са условима из члана 9. ове Одлуке  уз претходно 
прибављање одобрења за употребу најкасније до 01.05.2007. године.   

Члан 11. 

Љетне баште испред угоститељских објеката могу се постављати под сљедећим условима: 

- простор који преостаје за кретање пјешака не смије бити ужи од два метра, 
- прилаз љетној башти мора бити са јавне површине , 
- прилаз љетној башти приликом услуживања  не смије бити преко колске 

саобраћајнице, 
-  у површину баште урачунава се и површина жардињере или друге одговарајуће ограде 
која мора бити постављена  уз све ивице љетне баште, изузев улаза који мора бити ширине 
најмање 1,5 м, 

-    висина ограде ће се одредити у сваком конкретном случају  урбанистичко-техничким 
условима, а не смије прелазити висину од 1,0 м. 

Члан 12. 

Облик, величина и начин постављања љетне баште, постављање ограде, одговарајуће 
подлоге, начин заштите од сунца и други услови, утврђују се урбанистичком сагласношћу, 
појединачно за сваку љетну башту. 

Члан 13. 

Рекламне табле – панои, рекламни стубови, јарболи и други рекламни медији, којима се 
рекламирају објекти, производи, услуге и слично, могу се постављати као привремени 
објекти поред јавних путева, изнад јавних путева ( надвожњаци ) под условима 
прописаним Законом о уређењу простора, Законом о путевима и Законом о основама 
безбједности саобраћаја на путевима, на зеленим и другим јавним површинама и 
објектима ( кровови, зидови, ограде ). 

Привремени објекти из претходног става морају бити удаљени од ивице коловоза 
минимално 1 (један) метар и не смију: ометати саобраћај возила, смањивати прегледност 
пута и раскрсница, ометати кретање пјешака, заклањати саобраћајне знакове, по свом 
облику и боји бити слични саобраћајним знаковима и сл. 

На мјестима гдје постоји тротоар , привремени објекти из става 1.овог члана могу се  
поставити непосредно уз ивицу тротоара ,ако су при томе испуњени услови из претходног 
става (удаљеност од ивице коловоза један метар, итд). 
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Члан 14. 

Услови и локације за постављање рекламних медија утврђују се појединачним 
урбанистичко – техничким условима који су подлога за издавање рјешења о 
урбанистичкој сагласности. 

За издавање урбанистичке сагласности потребно је приложити Идејно рјешење у боји. 

Услови за постављање транспарената , паноа за културне, спортске и друге манифестације 
и покретних рекламних паноа површине до 1м2  ,утврђују се одобрењем за заузимање 
јавне површине, без посебних урбанистичко – техничких услова. 

Члан 15. 

Локације и услови за постављање циркуских шатри, рингишпила и друге опреме и уређаја 
за забавне радње који заузимају површину већу од 30 м2, утврђују се појединачним 
урбанистичко – техничким условима. 

Члан 16. 

Кориштење/заузимање јавне површине за изнајмљивање дјечијих бицикала, аутића или 
сличних средстава на механички или електрични погон може се одобрити на 
рекреационим и другим јавним површинама које површином задовољавају потребе 
корисника, без посебних урбанистичко – техничких услова. 

Члан 17. 
         Зидани слободностојећи пословни  објекти, привременог карактера, који нису 
третирани Анализом из члана 5.ове Одлуке, задржавају се на постојећим локацијама до 
доношења одговарајуће просторно-планске документације која ће рјешити њихов даљи 
статус или до привођења земљишта коначној намјени. 
 

Члан 18. 
    Вријеме коришћења јавних површина за постављање објеката привременог карактера, 
начин и рокови плаћања накнаде утврђују се рјешењем Одјељења за стамбено-комуналне 
послове,а у складу са Одлуком о комуналном реду и другим прописима и одлукама које 
регулишу ову област.  
 
 III КРИТЕРИЈИ ЗА УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА  
 

Члан 19. 
        Са јавних површина и грађевинског земљишта којем претходи привођење коначној 
намјени, објекти привременог карактера  биће уклоњени: 
 

1. ако се својим положајем не уклапају у Анализу из чл.5 ове Одлуке, 
2. чији инвеститори у остављеном року не прилагоде изглед објекта према  члану 

9.ове Одлуке, 
3. чији инвеститори немају рјешење о заузимању јавне површине, 
4. кад је то изричито утврђено   рјешењем о урбанистичкој сагласности. 

 
  IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20 
      Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врше урбанистичко-грађевински 
инспектори и комунална полиција, сваки у оквиру своје надлежности. 
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Члан 21. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Приједор“. 

Члан 22. 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о постављању и грађењу 
објеката привременог карактера на подручју општине Приједор,бр:01-022-25/02 од 
23.05.2002.године. 
                                                                      
Број: 01-022-14/06                                                                         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                                                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 23. 
 На основу члана 66. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике 
Српске",број 86/03), члана 30. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор",бр. 6/05) и члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",број 5/05), Скупштина општине Приједор на XVI сједници 
одржаној 10.03.2006.године, донијела је 

 
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 2005.години, која служи као  основица за 
израчунавање 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 цијена 1 м2 корисне стамбене површине 
на подручју општине Приједор износи 850,00 КМ. 
 
      Чла 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: 01-022-16/06           ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 24. 
         На основу члана 70-72 Закона о грађевинском земљишту Републике Српске ( 
„Службени гласник Републике“, број 41/03 ), члана 42. став 2. Одлуке о грађевинском 
земљишту ( „Службени гласник општине Приједор“, број 6/05 ) и члана 18. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине Приједор“, број 6/05 ) Скупштина општине 
Приједор, на XVI сједници одржаној 10.03.2006. године донијела је 
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О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА ОБРАЧУН 

НАКНАДЕ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 1. 
        Овом Одлуком утврђује се базна цијена за обрачун накнаде уређења градског 
грађевинског земљишта и то: 
 
- за уже градско подручје  I и II  зоне базна цијена износи 100,00 КМ/м2 , 
 
- за шире градско подручје  III, IV, V и VI  зоне базна цијена износи 50,00 КМ/м2.  
 

Члан 2. 
       Базна цијена утврђена у члану 1. ове Одлуке утврђује се на почетку сваке године на 
основу трошкова из претходне године, а валоризира се сваке године на почетку другог 
полугодишта у складу са индексом раста цијена трошкова изградње комуналне 
инфраструктуре у првом полугодишту текуће године. 

 
Члан 3. 

       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Приједор. 

 
Број: 01-022-18/06                                                                               ПРЕДСЈЕДНИЦА  
        Приједор                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 10.03.2006. године.                                                   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 25. 
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст  
( « Службени Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и члана 18. Статута Општине 
Приједор ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/05 ), Скупштина општине 
Приједор на XVI сједници одржаној  10.03. 2006. године донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
БРОЈ: 02-74/05 од априла  2005. године 

 
Члан. 1. 

 Доноси се План парцелације бр. 02-74/05  од априла  2005. године ( у даљем тексту: 
План ), у сврху локације стамбено-пословног објекта, инвеститора ХУЈИЋ СЕНАДА, 
ХУЈИЋ МИДХАДА И АЛИШИЋ САНЕЛЕ из  Приједора, у улици Кнешпољској у 
Приједору. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
 Парцелација земљишта односи се на парцелу к.ч. бр. 4633; К.О. Приједор II (нови 
премјер) на којој се формирају парцеле, како слиједи: 
Нова парцела бр.1, као дио к.ч. бр. 4633; Пцца 344 м2, 
Нова парцела бр.2, као дио к.ч. бр. 4633; Пцца 314 м2,   
      Приступни пут,  као дио к.ч. бр. 4633; Пцца 102 м2, 
 

Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 
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Постојеће стање, 
План просторне организације 
План парцелације, 
Општи услови урбанистичке регулације 
II  Графички дио  
Постојеће стање  Р= 1 : 500 
Извод из просторно планске документације, 
План парцелације, 
План просторне организације 

Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004. 
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. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у « Службеном Гласнику 
Општине Приједор «. 
 
Број: 01-022-17/06                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                                                                Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 26. 
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст ( « 
Службени Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и члана 18. Статута Општине 
Приједор                           ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/05 ), Скупштина 
општине Приједор на XVI сједници одржаној  10.03.2006. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
БРОЈ: 02-08/06 oд фебруара 2006. године 

 
Члан. 1. 

 Доноси се План парцелације бр. 02-08/06 од фебруара 2006. године ( у даљем тексту: 
План ), у сврху локације стамбено-пословног објекта, власништво Лазић Даре, који се налази 
у Омарској у ул. рег. пут Омарска-Б. Мајдан. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
 
        1.  Нова грађевинска парцела формира се од дијела к.ч. бр. 2465/7 и има површину Пцца 
418 м2

        2.  Приступни пут формира се од дијела к.ч. бр.2465/7 и има површину Пцца 81 м2 

        3.  Пољопривредно земљиште на дијелу к.ч. бр. 2465/7 и има површину Пцца 501 м2

Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 
Постојеће стање, 
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План просторне организације 
План парцелације, 
Општи услови урбанистичке регулације 
II  Графички дио  
Постојеће стање  Р= 1 : 500 
Извод из просторно планске документације, 
План парцелације, 
План просторне организације 

Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004. 
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. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у « Службеном Гласнику 
Општине Приједор «. 
 
Број:  01-022-19/06                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 27. 
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст  
( « Службени Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и члана 18. Статута Општине 
Приједор ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/05 ), Скупштина општине 
Приједор на XVI сједници одржаној  10.03.2006. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
БРОЈ: 02-95/04 od jануара 2006. године 

 
Члан. 1. 

 Доноси се План парцелације бр. 02-95/04 од јануара 2006. године ( у даљем тексту: 
План ), у сврху легализације стамбеног објекта П+Пот., власништво ХОЏИЋ МИРСАДА и 
ХОЏИЋ ЗИНАЈДЕ, који се налази у Приједору у ул. Скопска и Милоша Обилића. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
            Новоформиране парцеле су: 
Парцела бр. 1. дио к.ч. бр. 1833; Пцца 441 м2 

Парцела бр. 2. дио к.ч. бр. 1833; Пцца 455 м2

 
Члан 2. 

 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 
Постојеће стање, 
План просторне организације 
План парцелације, 
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Општи услови урбанистичке регулације 
 
II  Графички дио  
Постојеће стање  Р= 1 : 500 
Извод из просторно планске документације, 
План парцелације, 
План просторне организације 

Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004. 
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. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у « Службеном гласнику 
општине Приједор «. 
 
Број: 01-022-20/06                                                                                    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006..гидубе                                                               Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 28. 
 На основу члана  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05), и члана 123. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05), Скупштина општине Приједор на XVI сједници одржаној 
10.03.2006.године, донијела је  

О Д Л У К У 
            о усвајању Пројекта израде стратегије економског развоја  
         општине Приједор 2007.-2011. 
 
 I  Усваја се Пројекат израде стратегије економског развоја општине Приједор  
2007.-2011. 
 
 II  Ова Одлука ступа на снагу  даном објављивања  у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-25/06                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                                                        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 29. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор („Сл.гласник општине Приједор“, бр. 
5/2005) и Одлуке о усвајању пројекта „Израде стратегије економског развоја општине 
Приједор 2007-2011“ бр.01-022-25/06 од 10.03.2006.године, Скупштина општине Приједор на 
XVI сједници одржаној дана 10.03.2006.године донијела је 
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О Д Л У К У 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком се формира Пројектни тим, за потребе реализације процеса израде  
„Стратегије економског развоја општине Приједор 2007-2011“ ( даље: Старегија ) у складу са 
усвојеним пројектом „Израде стратегије економског развоја општине Приједор 2007-2011“. 

Члан 2. 
 Пројектни тим је управљачко тијело у процесу израде Стратегије и обављаће 
функцију носиоца активности анализе и планирања. 
 

Члан 3. 
 Дјелокруг рада и овлаштења 
 
 Пројектни тим ће обављати слиједеће активности: 
предлаже приједлог састава Партнерске групе, 
анализира почетне верзије SWOT анализе општине Приједор израђене од стране Партнерске 
групе,  
дефинише приједлога визије развоја општине Приједор, приједлоге стратешких и 
оперативних циљева, те анализира предложене развојне пројекте и програме, као и план 
имплементације стратегије, које подноси партнерској групи на усвајање, 
подноси мјесечне извјештаје, о току процеса, Одбору за праћење и контролу о току процеса 
израде Стратегије, у складу са усвојеним пројектом, 
одлучује о захтјевима у вези са процесом израде Стратегије које му упути Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности, 
повјерава извршење појединих послова једном или већем броју чланова пројектног тима, 
и обавља друге послове у складу са пројектом „Израде стратегије економског развоја 
општине Приједор 2007-2011“. 

Члан 4. 
 Пројектни тим ће бројати 15 чланова и функционисати у сљедећем саставу: 
Начелник општине, вођа тима; 
Стручњак за вођење процеса стратешког планирања; 
Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности; 
Начелник Одјељења за финансије; 
Начелник Одјељења за просторно планирање; 
Начелник Одјељења за стамбено-комуналне послове; 
Директор локалне развојне агенције ПРЕДА; 
Директор Центра за развој пољопривреде; 
Директор Туристичке организације општине Приједор; 
Три представника привредног сектора које ће именовати партнерска група; 
Један представник образовног сектора којег ће именовати партнерска група; 
Један представник опозиционих партија у Скупштини општине; 
Један представник мањинских народа (именован од стране СО); 
 

Члан 5. 
 Именовање чланова Пројектног тима ће извршити вођа Пројектног тима на начин и 
временском динамиком у складу са усвојеним пројектом „Израде стратегије економског 
развоја општине Приједор 2007-2011“. 
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Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-022-21/06                                                              ПРЕДСЈЕДНИЦА  
      Приједор                                                                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.год.                                                              Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 30. 
 На основу члана  41. Закона о туризму (Сл.гласник Републике Српске, бр.55/03), 
члана 1. Закона о јавним службама ( Сл.гласник Републике Српске, бр.17/92, 11/93 и 21/96), 
члана 18.Статута Општине Приједор, (Сл.гласник Општине Приједор бр.5/05), Скупштина 
општине Приједор, на XVI сједници одржаној  10.03.2006.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Приједор 

 
Члан 1. 

 У  Одлуци о оснивању Туристичке организације општине Приједор ( Сл.гласник 
општине Приједор;бр.6/05) у члану 5а), иза ријечи „Оснивачки улог Оснивача износи, додаје 
се„10.000,00КМ“ (десетхиљадаконвертибилнихмарака). 
 

Члан 2. 
 Члан 6. Одлуке  о  оснивању Туристичке организације општине Приједор се мијења и 
сада гласи: 
 Дјелатност Туристичке организације је: 
- 22.110 Издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација; 
- 22.120 Издавање новина; 
- 22.130 Издавање часописа и других периодичних издања; 
- 22.140 Издавање звучних записа; 
- 22.150 Остала издавачка дјелатност; 
- 22.220            Штампање , д.н.; 
- 52.470 Трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом; 
- 52.487 Остала трговина на мало у специјализованим продавницама; 
- 55.101 Хотели и мотели,  с  рестораном; 
- 55.102 Хотели и мотели , без  ресторана; 
- 55.211 Дјечја и омладинска одмаралишта; 
- 55.212 Планинарски домови  и  куће; 
- 55.220 Кампови и кампиралишта; 
- 55.231 Остали смјештај за боравак туриста; 
- 55.232 Ученички домови; 
- 55.233 Студентски домови; 
- 55.234 Остали смјештај, д.н.; 
- 55.300 Ресторани; 
- 63.210 Остале пратеће дјелатности у копненом саобраћају; 
- 63.230 Остале пратеће дјелатности у ваздушном саобраћају; 
- 63.300 Дјелатност путничких агенција и туроператора; остале услуге туристима, д.н.; 
- 74.850 Секретарске и преводилачке дјелатности; 
- 75.135 Регулисање и допринос успјешнијем пословању привреде, на локалном – 
                        општинском нивоу; 
Остале дјелатности, задаци и услуге прописане Законом о туризму: 
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- израда програма развоја туризма и одговарајућих планских аката у складу са прописом о 
   планирању и уређењу простора Општине; 
- унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у Општини (подстицање 
  комуналнаг опремања и одржавања, изградње спортско-рекреативних и других пратећих 
  садржаја јавног карактера од интереса за туризам и др.); 
- усмјеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 
  подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању 
  атрактивног туристичког амбијента на територији Општине; 
- организовање туристичке информативно-пропагандне дјелатности, културних, спортских и 
  других манифестација од интереса за унапређење туризма Општине; 
- унапређивање и промоција изворних вриједности ( традиција, обичаји, етнолошко благо и 
  др. ) туристичког подручја којем припада Општина и стварање услова за њено кориштење; 
- сарадња и координација са правним и физичким лицима, која су непосредно или посредно 
  укључена у туристички промет, ради заједничког договарања, утврђивања и спровођења 
 политике развоја туризма и његове промоције у оквиру свеобухватне политике развоја 
 Општине; 
- промоција, координација и организовање културних, умјетничких, спортских и других 
  приредби које придоносе обогаћивању туристичке понуде Општине; 
- организовање конгреса и других облика пословног туризма; 
- промоција заштите, одржавања и обнављања културно-историјских споменика и других 
  материјалних добара од интереса за туризам и њихово укључивање у туристичку понуду; 
- промоција и организовање акција у циљу очувања туристичког простора, унапређивања 
  туристичког окружења и заштите човјекове средине на подручју Општине; 
- промоција и помагање развоја туризма и у мјестима на подручју Општине, која нису  
  туристички развијена, а посједују одређене туристичке потенцијале недовољно 
  афирмисане; 
- израда програма и планова промоције сагласно концепцији и смјерницама промоције 
  туризма Републике Српске; 
- организација, спровођење и надзор свих радњи промоције туристичког производа Општине 
  у складу са годишњим програмом рада и финансијским планом Туристичке организацие; 
- вођење јединственог пописа туриста за подручје Општине ради контроле наплате 
  боравишне таксе и стручне обраде података; 
- дневно прикупљање, недељна и мјесечна обрада података о туристичком промету на 
  подручју општине, те прикупљање и обрада свих других показатеља битних за праћење 
  извршења постављених циљева и задатака; 
- израда извјештаја о извршењу задатака, анализа и оцјена остварења програма рада и 
 финансијског плана Туристичке организацие; 
- оснивање туристичко-информативних центара за информативно-пропагандну дјелатност 
  Општине у циљу обавјештавања посјетилаца о туристичким, културним и другим 
  вриједностима Општине; 
- комерцијални послови у оквиру основне дјелатности туристичко-информативних центара, 
  као што су продаја сувенира, разгледница, туристичких брошура и публикација, улазница за 
  концерте, позоришне и биоскопске представе, субагентске послове и друге комерцијалне 
 послове у оквиру информативно-пропагандне дјелатности у области туризма; 
 - посредовање у пружању услуга туристичких водича; 
- посредовање у пружању услуга смјештаја ( првенствено у приватном смјештају ); 
- обука и стручно усавршавање кадрова директно или индиректно укључених у реализацију 
  туристичких пројеката; 
- обављање и других послова и радњи од интереса за промоцију и развој туризма на подручју 
  Општине, у складу са Законом, Статутом и захтјевом оснивача. 
 
 

 



Страна  74                                      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                                   2/06 
________________________________________________________________________________ 

Члан 3. 
 Све остале одредбе  Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Приједор, 
остају не промјењене. 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине Приједор. 
 
Број:01-022-22/06                        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:10.03.2006.год.                                                                   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 31. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05) и члана 123. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05), разматрајући Програм одржавања локалних путева, некатегорисаних 
јавних путеа и улица у насељима за 2006.годину, Скупштина општине Приједор на XVI 
сједници одржаној дана 14.03.2006.године, донијела је следећу 

 
О Д Л У К У 

о Програму одржавања локалних путева, некатегорисаних јавних путева  
и улица у насељима за 2006.годину 

 
      Члан 1. 
 Даноси се Одлука о Програму одржавања локалних путева, некатегорисаних јавних 
путева и улица у насељима за 2006.годину. 
 
      Члан 2. 
 Усвојен текст Програма саставни је дио ове Одлуке. 
 
      Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-022-23/06       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 14.02.2006.године                                                        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА ЗА 2006. ГОДИНУ 

 
I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  
Мрежу локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за функсионисање 
саобраћаја на подручју Општине и улица у насељима на подручју Општине Приједор чине 
путни правци проглашени Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима 
и улицама у насељима од стране Скупштине Општине Приједор ("Службени гласник 
Општине Приједор" број 02/03) од 07.03.2003. године: 
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ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ     

Врста коловоза РБ Број 
пута ПУТНИ ПРАВАЦ асфалт макадам 

Укупна 
дужина (км) 

1. Л01-15 Тукови (б. пумпа) – Бишћани – Волар – 
Радомировац 5,4 11,8 17,2 

2. Л02-406 Доња Љубија – Миска Глава – Агићи 9,5 3,0 12,5 
3. Л03-406 Редак – Горња Равска - 7,6 7,6 
4. Л04-4 Козарац (раскрсница) – Трнопоље 5,6 - 5,6 

5. Л05 Приједор (трафо) – Буснови – Кондићи 
– Радин Гај (веза Р-405) 16,6 3,8 20,4 

6. Л06-05 Петрово – Миљаковци – Ракелићи – 
Тадића бунар 5,5 4,6 10,1 

7. Л07-05 Тадића бунар – Марићка – Криваја – 
Горња Марићка 5,4 12,1 17,5 

8. Л08 Омарска – Нишевићи 6,1 - 6,1 
9. Л09 Урије – Јапунџа – Мало Паланчиште 6,8 - 6,8 

10. Л10 Стевића Мост – Доњи Гаревци – 
Трнопоље – Петров Гај – Омарска 16,3 0,5 16,8 

11. Л11-15 Велико Паланчиште – Бановићи – 
Маслин Баир 2,7 4,7 7,4 

12. Л12 Камичани – Ламовита – Бистрица 17,7 - 17,7 
13. Л13-4 Брезичани – Јутрогошта 0,6 8,3 8,9 
УКУПНО 98,2 56,4 154,6 
ИНДЕX 63,5 % 36,5 % 100  % 
       
НЕКАТЕГОРИСАНИ ЈАВНИ  ПУТЕВИ  ОД ЗНАЧАЈА  ЗА  ФУНКЦИОНИСАЊЕ 
САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 
За некатегорисане  јавне путеве од значаја за функционисање саобраћаја на подручју 
општине Приједор утврђују се следећи путни правци и то: 
1. Орловци (М-4) – Каванисте – Божићи – Сотонице ................................................7.300 м 
2. Брезичани – Марини ................................................................................................. 8.300 м 
3. Буснови – Средња Марићка – Омарска ....................................................................9.900 м 
4. Волар – мост на Сану у Цикотама (веза са М-4) .....................................................4.100 м 
5. Кончари – Буцале .......................................................................................................4.000 м 
6. Јеловац – Патрија .......................................................................................................3.700 м 
7. Кнежевићи – Пејићи ..................................................................................................4.600 м 
8. Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани .....................................................................3.500 м 
9. Редак – Бришево .........................................................................................................4.000 м 
10. Орловци (М-4) – Козаруша – Козарац – Камичани (стара цеста) .......................8.000 м 
11. Расавци (М-15) – Горњи Расавци – Бришево ........................................................9.500 м 
12. Јакуповићи (Веза М-4) – Кевљани (веза Л10) .......................................................4.000 м 
13. Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса ................................................................4.000 м 
14. Рашковац (везаМ-4) – Чејреци – Брезичани .........................................................4.500 м 
15. Жегер – Чараково – Пољски пут ............................................................................4.000 м 
16. Пољски пут (Веза М-15) – Зецови .........................................................................3.500 м 
17. Козаруша – Лукићи – Ћорици ............................................................................... 3.500 м 
18. Доња Драготиња – Горња Драготиња – Дом ........................................................5.500 м 
19. Сушићи (М-4) – Стара Цеста – Подграђе ..............................................................4.000 м 
20. Доњи Гаревци (Л-10) – Монтер – Орловци – С. Расадник (М-4) ........................3.700 м 
21. Гаћани – Пејићи – Усорци (граница са општином Оштра Лука) ........................3.500 м 
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22. Г.Марићка – Градина (црква) – Поповићи (Лончари) – Јелићка (Р-405а) .........11.500 м 
23. Петров Гај – Средња Марићка (три клупице) ........................................................4.000 м 
24. Јутрогошта – Јеловац (Веза М-15) ..........................................................................3.000 м 
25. Јабучице – Марини ...................................................................................................6.000 м 
26. Импро (М4) – Мутићи – Букале ..............................................................................3.800 м 
27. Врбице – Бабићи – Бакали .......................................................................................5.000 м 
                                                                                                              У К У П Н О : 140.000 м 
 
УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ, НАСЕЉИМА ОМАРСКА, КОЗАРАЦ,  
ДОЊА ЉУБИЈА И ЉУБИЈА 
 
Примарну мрежу у граду Приједору, осим коловоза улице Славка Родића, раскрсница 
Тешинић, улица Козарска (Југобанка), Петра Петровића Његоша, Краља Александра, 
Радничка, Српских Великана, Војводе Степе Степановића (магистртални пут   М-15), чине 
коридори следећих улица: 
 
I. Светосавска, дио ул. Николе Пашића, Академика Јована Рашковића 
 
II. Веза М-15 и М-4 преко "тринаесте": дио улице Краља Петра И Ослободиоца од 
раскрснице са улицом Српских Великана до раскрснице са Ускочком улицом, Мухарема 
Суљановића, Рахима Бајрамовића. 
 
III. Веза М-15 и М-4 поред “Житопромета”: улица Српских Великана (из правца Санског 
Моста и Томашице), Алеја Козарског Одреда, дио улице Илије Бурсаћа, Саве Ковачевића, 
Рудничка, Бране Прокопића, улица 25. Маја.  
 
IV. Веза М-4 и М-15 кроз Чиркин Поље: дио улице Омладински пут, Милана Врховца, I 
Крајишке Бригаде 
 
Локалну градску путну мрежу у Приједору чине следеће улице. 
 
Градске саобраћајнице: 
Жарка Згоњанина, Војводе Путника, Меше Селимовића, Вожда Карађорђа, Мајора Милана 
Тепића, Ослободилаца Приједора, Бранислава Нушића, Видовданска, Вука Караџића, 
Кнежопољска, Војводе Мишића, Душка Брковића, Матије Гупца, Гојка Башкота, Мише 
Јазбеца, раскрсница Тешинић, улица Козарска, Руди Чајевца, Фрање Клуза, Николе Пашића 
(дио), Змај Јовина, улица 1. маја, Крајишких Бригада, Милоша Обреновића, дио улице 
Омладински пут, улица Иве Андрића, Махмута Бушатлије, VI Крајишке Бригаде, дио улице 
Илије Бурсаћа, Саве Ковачевића, Петра Кочића, Кнежопољска. 
 
Сабирне и приступне саобраћајнице : 
Сабирне саобраћајнице су све улице које повезују градске саобраћајнице или се на исте 
прикључују. Приступне саобраћајнице су улице које се прикључују на сабирне 
саобраћајнице или повезују паркиралишта на сабирне саобраћајнице.  
      
Примарну путну мрезу у Насељу Омарска, осим Рудничке улице, која је дио регионалног 
пута     Р-405а, чине следеће улице: 
1. Светосавска 
2. Краља Петра И Осло0бодиоца 
3. Вука Караџића 
4. Академика Јована Рашковића 
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Примарну путну мрежу у насељу Козарац, осим улице Маршала Тита (дио регионалног пута 
Р-477) и Омладинске улице (стара цеста Приједор – Бања Лука) која је проглашена путем од 
значаја за функционисање саобраћаја на подручју Општине, чине следеће улице: 
1. Хасана Хушидића  
2. Пионирска 
3. Раде Кондића 
4. Иве Лоле Рибара 
 
Примарну путну мрежу у насељу Доња Љубија и  Љубија, осим улица Антуновића, Драге 
Лукића и Тоне Перића – дијела регионалног пута Р-406 чине следеће улице: 
 
1. II Крајишке 
2. Рудничка 
3. Хасана Кикића 
4. Абдулаха Курузовића 
 
     САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА 
    
Примарне саобраћајнице у новим насељима су: 
 
а) Насеље "Аеродром I и II" 
Стари Осињак (М-15) – cтаро рудничко насеље – Аеродром II – Козарска ........... (Л = 1.500 м) 
б) Насеље "Врањеши" 
Горњи Орловци (М-4) – Доњи Орловци – Насeље Врањеши (Л-10) ...................... (Л = 1.510 м) 
ц) Насеље "Тополик" 
Стевића Мост (Л-10) – Тополик – Житопромет ........................................................ (Л = 1.800 м) 
д) Насеље "Нова Орловача" код МИП-а 
Пут поред МИП-а – нови мост – улица Које Медића ............................................... (Л = 2.600 м) 
е) Насеље"Расавци" 
Некатегорисани пут Горњи Расавци – Избјеглицко насеље – Расавци ..................... (Л = 700 м) 
ф) Насеље "Стари Воћњак" 
Стари Воћњак – Буцале - (Веза М-4)........................................................................... (Л = 3.000 м) 
г) Насеље "Главица" 
Велико Паланчиште (Веза М-15) - (Сточна пијаца) Главица I и II ............................ (Л = 500 м) 
х) Насеље "Каваниште" 
Каваниште – Веза са Л-09 (Мало Паланчиште) ........................................................ (Л = 1.300 м) 
 
II  ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 
     НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 
 
1. ПЛАН ПРИХОДА  
 
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних 
јавних путева од значаја за функционисање саобраћаја у општини Приједор као и улица у 
новим насељима износе кумулативно 2.000.000,00 КМ, а иста се односе на: 
средства од акциза на нафту и деривате нафте,  
средства од регистрације возила, 
средства од наканада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним 
путевима и улицама у насељима,  
средства од индиректног опорезивања, 
средства од ренте за експлоатацију минералних сировина(рудници и каменоломи). 
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Приход односно средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, 
некатегорисаних јавних путева и улица износе 2.000.000,00 КМ. 
УКУПАН ПРИХОД: ........................................................................................... 2.000.000,00 КМ. 
 
2. ПЛАН РАСХОДА  
Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних 
јавних путева од интереса за функсионисање саобраћаја у општини Приједор и улица у 
насељима биће распоређена како слиједи: 
 
А) редовно одржавање локалних путева и улица у насељима ............................. 400.000,00 КМ 
Б) редовно одржавање некатегорисаних јавних путева ........................................ 300.000,00 КМ 
Ц) зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева и  
     улица у насељима ................................................................................................ 200.000,00 КМ 
Д) средства за одређене намјене - помоћ МЗ у смислу одржавања некатегорисаних 
     јавних путева од интереса за мјесне заједнице .................................................  50.000,00 КМ 
Е) средства за одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације ...........100.000,00 КМ 
Ф) средства за заштиту пута и путног појаса .........................................................100.000,00 КМ 
Г) средства за материјалне трошкове ........................................................................50.000,00 КМ 
Х) средства за хитне интервенције ..........................................................................100.000,00 КМ 
И) средства за реконструкцију путева и улица и суфинансирање 
     реконструкције по закључку скупштине (40 %) ............................................... 700.000,00 КМ 
  УКУПАН РАСХОД: ............................................................................................ 2.000.000,00 КМ 
 
А)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ  
 
Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељеним у износу од 
400.000,00 КМ се дијеле на: 
 
а1) редовно одржавање локалних путева ............................................................... 150.000,00 КМ 
а2) редовно одржавање улица у насељима .............................................................150.000,00 КМ 
а3) редовно одржавање улица (саобраћајница) у новим насељима .....................100.000,00 КМ 
 
а1) Редовно одржавање локалних путева  
Средства у износу од 150.000,00 КМ биће распоређена на локалне путеве (асфалтне и 
макадамске) на бази досадашњих улагања, на бази стања путева, приоритета у погледу 
постојећих аутобуских линија, броја становника итд.  
 
Одјељење за стамбено комуналне послове ће на бази континуалног надзора и праћења стања 
локалних путева одређивати приоритете, количину и врсту радова на појединим локалним 
путевима.  
 
а2) Редовно одржавање улица у насељима  
Средства у износу од 150.000,00 КМ биће распоређена према приоритетима које ће одредити 
Одјељење за стамбено комуналне послове на бази континуалног праћења стања улица у 
насељима (Приједор, Омарска, Козарац, Доња Љубија и Љубија), а нарочито у погледу 
оштећења у виду ударних рупа и осталих оштећења инфраструктурно-комуналног система.  
 
а3) Редовно одржавање саобраћајница у новим насељима 
Средства у износу од 100.000,00 КМ биће распоређена према приоритетима које ће одредити 
Одјељење за стамбено комуналне послове преко надзорног органа за путеве и улице.  
 
УКУПНО: А = а1 + а2 + а3 = ................................................................................. 400.000,00 КМ 
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Б)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА ОД ИНТЕРЕСА 
ЗА ФУНКСИОНИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ ПРИЈЕДОР 
 
За редовно одржавање некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање 
саобрћаја у Општини Приједор предвиђена су средства у износу од 300.000,00 КМ, а исти 
износ ће бити распоређен на ове путеве на основу досадашњих улагања, стања ових путева, 
приоритета у погледу кориштења итд.  
 
Распоређивање ових средстава одредит ће Одјељење за стамбено комуналне послове преко 
континуалног надзора и праћења стања ових путева на поједине некатегорисане јавне путеве 
према стању истих и врсти потребних радова.  
 
Ц) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ 
ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 
 
За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за 
функсионисање саобраћаја и улица у насељима предвиђен је износ од 200.000,00 КМ.  
 
Ова средства су распоређивана на основу досадашњих искустава, Програма - Плана зимске 
службе за период 15.11.2005. године до 15.03.2006. године, који је урађен од стране 
Одјељења за стамбено комуналне послове. Овај износ се односи на период од 01.01.2006. 
године до 15.03.2006. године и на период 15.11.2006. године до 31.12.2006.године.  
 
Д) СРЕДСТВА ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЈЕНЕ - ПОМОЋ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 
За одржавање некатегорисаних путева у МЗ од интереса за МЗ планирана су средства у 
износу од 75.000,00 КМ, која ће бити распоређена на основу захтјева МЗ као и стања истих 
путева. Савјети МЗ доносе годишње планове одржавања некатегорисаних путева важних за 
функционисање саобраћаја у МЗ на основу смјерница одређених од стране Одјељења за 
стамбено комуналне послове.  
 
Е) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
 
За одржавање путних објеката (мостови, путни пралази, пропусти, ограде) и хоризонталне и 
вертикалне сигнализације планирана су средства у износу од 100.000,00 КМ и иста ће бити 
распоређивана на бази указаних потреба, односно оправданих захтјева.  
 
Ф) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА 
 
У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за 
функционисање саобраћаја за општину Приједор и безбједног одвијања саобраћаја на истим 
(ископ подужних путних канала, уређење путног појаса, сјеча ратиња поред пута и сл.) 
планирана су средства у износу од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на бази 
праћења стања на терену и указаних потреба, односно оправданих захтјева.  
 
Г) СРЕДСТВА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ  
 
За ова средства планиран је износ од 25.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана за 
обезбјеђивање материјално-техничких претпоставки за обављање горе наведених послова 
(накнаде за трошкове надзора, употребу возила итд.).  
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Х) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  
 
За ова средства планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на основу 
указних потреба. Иста средства се односе на интервенције које се не могу напријед 
предвидјети, али се одређен износ за исте мора резервисати. (клизишта, одрони, прекид 
саобраћаја услед елементарних непогода итд.). 
 
И)  СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПУТЕВА И УЛИЦА И СУФИНАНСИРАЊЕ 
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПО ЗАКЉУЧКУ СКУПШТИНЕ (40 %) 
  
 За ове потребе планиран је износ од 700.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана по 
захтјевима МЗ а у складу са приоритетима које ће Начелнику општине предложити  
Одјељење за стамбено комуналне послове на бази континуираног праћења стања путева и 
улица на подручју општине Приједор, као и досадашњих улагања у реконструкцију путева и 
улица а све у вези са реализацијом закључка Скупштине општине Приједор бр. 01-34-127/05 
од 07.10.2005.године гдје се приоритет у реконструкцији (асфалтирању) даје путевима и 
улицама гдје су финансијска улагања од стране мјесног становништва већа од 60%. 
УКУПНО: А + Б + Ц + Д + Е + Ф + Г + Х+ И .............................................. 2.000.000,00КМ 
 
III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА  
Буџетом општине Приједор планирана су средства у износу од 2.000.000,00 КМ за редовно 
одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање 
саобраћаја и улица у насељима. Ради се о конкретизацији члана 53, 54 и 55. Закона о јавним 
путевима (Службени Гласник Републике Српске број 03/04) као и реализацији накнада 
предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у 
насељима.  
Дакле, ради се само о средствима за редовно одржавање локалних путева, некатегорисаних 
јавних путева и улица у насељима. Инвестициона улагања, реконструкције путева и улица су 
предмет програма реконструкције локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у 
насељима општине Приједор који је усвојен од стране Скупштине општине Приједор.  
 
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  
Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог 
образложења односно указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник 
Општине или ће за исто овластити Одјељење за стамбено комуналне послове. 
У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу 
пропорционално вршити смањење радова по свим ставкама.  
Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за резрађивање расподјеле појединих 
ставки по путним релацијама, односно по путевима (улицама) појединачно на основу 
континуалног надзора истих.  
У случају већег износа планираних средстава Одјељење за стамбено комуналне послове 
задужити за доношење Анекса овог Програма.  
Континуално вршити контакте са институцијама (Влада РС, Министво саобраћаја и веза РС, 
ЈП „Путеви РС“, Трезор РС) у смислу остварења припадајућих средстава.  
Одредити квалитетне инструменте реализације Одлуке о локалним путевима, 
некатегорисаним јавним путевима и улицама у насељима у смислу наплате предвиђених 
накнада а које су основ за реализацију овог Програма. 
Ради ефикасног праћења изведених радова и утрошка средстава по појединим ставкама 
потребно је подносити шестомјесечне извјештаје као и годишњи извјештај о реализацији 
овог Програма.  

. . . 
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 32. 
 На основу чл. 124. Закона о основној школи ("Службени гласник РС",бр. 38/04), члана 
112. Закона о средњој школи ("Службени гласник РС",бр.38/04) те члана 18. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор 
на XVI сједници одржаној  14.03.2006.године, донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени Рјешења о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа у 

Приједору број:01-111-16/05 
 
 1. У Рјешењу о именовању чланова школских одбора основних и средњих школа из 
реда локалне заједнице у Приједору  број: 01-111-16/05 у ставу 1. под редним бројем 4. 
умјесто Кркић Едиса именује се Карахоџић Сафира. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу днаом објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-111-40/06                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 14.03.2006.године                                                                Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 33. 
 На основу члана 18.  Статута општинe Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" број 5/2005) и  члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор број; 8/2005) Скупштина општине Приједор на XVI сједници 
одржаној дана 14.03.2006.године донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени  Рјешења о именовању сталних радних тијела скупштине општине Приједор број 

01-111-13/05 
 1. У  Рјешењу о именовању сталних радних тијела скупштине општине Приједор број 
01-111-13/05 (Службени гласник општине Приједор бр.1/05 и 10/05) у тачки I подтачка 9.  у 
Савјет за спорт умјесто Прпош Томислава   именује  се Mр. др. медицине, Совиљ Мирко. 
 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-111-39/06                             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:14.03. 2006.године                                                               Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 34. 
 На  основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05) и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор бр 8/05), Скупштина општине Приједор на XVI сједници одржаној дана 
10.03.2006.године, разматрајући Извјештај о раду Начелника општине Приједор и општинске 
административне службе за 2005.годину, донијела је  
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине Приједор и општинске 
административне службе  за 2005.годину. 
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 2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-12/06         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                                                            Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

. . . 
 35. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05), и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05), разматрајући Нацрт одлуке о измјени и допуни Статута општине 
Приједор, Скупштина општине Приједор на XVI сједници одржаној дана 10.03.2006.године, 
донијела је следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Нацрт одлуке о измјени и допуни Статута општине Приједор. 
 2. Нацрт одлуке о измјени и допуни Статута упућује се на јавну расправу. 
 3. Јавна расправа трајаће 15 дана. 
 4. Задужује се Комисије за израду Статута општине Приједор да проведе  јавну 
расправу. 
 5. Овај Закључак  ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-11/06                                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 36. 
 На основу члана  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05) и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05), разматрајући Информацију  о примјени Одлуке о одређивању радног 
времена и извођењу музичких и других садржаја у  угоститељским објеката на подручју 
општине Приједор за 2005.годину, Скупштина општине Приједор на XVI сједници одржаној 
10.03.2006.године, донијела је следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Информација о примјени Одлуке о одређивању радног времена и 
извођењу музичких и других садржаја у  угоститељским објеката на подручју општине 
Приједор за 2005.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-24/06            ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 10.03.2006.године                                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 37. 
 На основу члана  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05) и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05), разматрајући Приједлог утрошка средстава остварених по основу 
претварања пољопривредног у непољопривредно земљиште у току 2006.године, Скупштина 
општине Приједор на XVI сједници одржаној 14.03.2006.године, донијела је следећи 
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     З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Приједлог  утрошка средстава остварених по основу претварања 
пољопривредног у непољопривредно земљиште у току 2006.године.  
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-40-325/06             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 14.03.2006.године                                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 38. 
 На основу члана  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05) и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05), разматрајући Информацију о стању регистрованих запослених и 
незапослених лица у општини Приједор са посебним освртом на запосленост жена, 
Скупштина општине Приједор на XVI сједници одржаној 14.03.2006.године, донијела је 
следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Информација о стању регистрованих запослених и незапослених лица у 
општини Приједор са посебним освртом на запосленост жена. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-12-1/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 14.03.2006.године                                                            Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 39. 
 На основу члана 5. став II Закона о закупу пословних зграда и просторија („СЛ. лист 
СР БиХ“ бр. 33/77, 30/90 и 70/92), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
Републике Српске“ бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Сл. 
гласник општине Приједор“ бр. 5/05) Скупштина општине Приједор на XVI сједници 
одржаној дана 14.03.2006. године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
о додјели на кориштење или давању у закуп пословних 

просторија којим управља и располаже општина Приједор 
 
 1. Општинским и међуопштинским удружењима која дјелују на подручју општине 
Приједор, а која имају социјално – хуманитарни карактер, уз ослобађање плаћања закупнине, 
односно без накнаде, додјељују се на кориштење пословне просторије којим управља и 
располаже општина Приједор, и то до коначног законског регулисања статуса пословних 
простора и гаража у Републици Српској. 
 
 2. Утврђује се висина накдане (закупнина) у висини од 4 КМ/м2 за све градске зоне, за 
сва остала удружења и НВО, као и спортске организације  које дјелују на подручју општине 
Приједор и користе општинске пословне просторије. 
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 3. Обавезује се Одјељење за стамбено комуналне послове да, након ступања на снагу 
овог закључка, изврши ревизију и закључи нове уговоре о закупу пословних просторија, а 
које се користе од стране удружења из тачке 1. и 2. овог закључка. 
 
 4. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања  у "Службеном  гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 01-374-18/06                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 14.03.2006.године                                                                 Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . 
 

 40. 
 РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
Број: 01-475-17 /06. 
Датум: 14.03.2006. године 
 
 На основу члана 61.  Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 86/03.), члана  31. и 35. Одлуке о грађевинском земљишту 
("Службени гласник Општине Приједор број 6/2005.) те члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), и чл. 129. Пословника Скупштине општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/06) у предмету КОВАЧЕВИЋ ДРАГЕ из 
Приједора, Скупштина општине Приједор на XVI сједници одржаној дана 14.03.2006.године, 
донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација предложена Рјешењем о урбанистичкој сагласности 
Одјељења за просторно уређење број 06-364-184/05. од 12.09.2005. године. 
 2. УСВАЈА се захтјев Ковачевић Драге из Приједора, те му се накнадно утврђује 
право кориштења ради грађења, на градском грађевинском земљишту на којем је бесправно 
изградио породичну стамбену зграду П + поткровље, које земљиште је означено са: 
 
- к.ч.бр. 738/22 у површини од 262 м2, уписана у зк. ул. бр. 3669 на име Ковачевић Драго из 
Приједора 
- к.ч.бр. 738/25 у површини од 50 м2

- к.ч.бр. 738/24 у површини од 52 м2

- к.ч.бр. 738/23 у површини од 03 м2, све уписане на Крагуљ Илије са 1/8 дијела, Бузаџија 
Драгу са 13/140 дијела, Сарајлић Душана са 17/560 дијела и др 
 
(по новом премјеру исто одговара дијелу к.ч.бр. 5445/1, к.ч.бр. 5445/2, 5445/3, и 5445/4, све 
уписане у пл. бр. 415 К.О. Приједор II као посјед Ковачевић Драге из Приједора) 
 

* * * 
Број: 01-475-13/06 
Датум: 14.03.2006.године 
 
 На основу чл. 44. Закона о грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) те 
чл. 26. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гланик Општиен Приједор», бр. 6/05), те 
члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 129. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05) у 
предмету додјеле градског грађевинског земљишта МИЛЕТИЋ ВОЈИСЛАВУ из Приједора, 
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Скупштина општине Приједор на  XVI сједници одржаној дана 14.03.2006.године, донијела 
је следеће   

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. МИЛЕТИЋ ВОЈИСЛАВУ из Приједора, додјељује се на кориштење ради изградње 
пословног објекта  По+П+2, неизграђено градско грађевинско земљиште означено са: 
 
к.ч.бр. 14/50, градилиште у површини од ...............   208 м2, уписано у зк.ул.бр. 227 К.о. 
Приједор на Општину Приједор  
к.ч.бр. 27/182 у површини од ..................................        5 м2, уписано у Исказ I 
( по новом премјеру иста одговара к.ч.бр. 1885/1 уписана у пл.бр. 3039 К.о. Приједор I, као 
посјед Општине Приједор и к.ч.бр. 5701/6 уписана у пл.бр. 845 К.о. Приједор I на добро у 
општој употреби – путеви). 

* * * 
Број: 10-475-14/06 
Датум: 14.03.2006. године 
 
 На основу члана 61.  Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 86/03.), члана  31.  Одлуке о грађевинском земљишту ("Службени 
гласник Општине Приједор број 6/2005.), те члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 129. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05) у 
предмету ГАВРИЛОВИЋ ОСТОЈЕ МИЛУТИНА, Скупштина општине Приједор на XVI 
сједници одржаној дана 14.03.2006.године донијела следеће  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
 1. УСВАЈА се парцелација предложена рјешењем о урбанистичкој сагласности 
Одјељења за просторно уређење број 06-364-284/05. од 27.06.2005. године. 
 2. УСВАЈА се захтјев Гавриловић Остоје Милутина из Приједора, те му се накнадно 
утврђује право кориштења ради грађења породичне стамбене зграде  П + 1, у Улици Митра 
Стојановића, изграђене на градском грађевинском земљишту означеном са: 
- к.ч.бр. 731/882 у површини од 282 м2

- к.ч.бр. 731/466 у површини од 11 м2, обе уписане у зк. ул. бр. 7376 К.О. Приједор са 
привременим правом кориштења на име Гавриловић Божо из Приједора са дијелом 1/1 
 
- к.ч.бр. 731/474 у површини од 50 м2,  
- к.ч.бр. 731/883 у површини од 109 м2, обе уписане у зк.ул.број 2428 са привременим правом 
кориштења на име Борић Спасе са 32/388 дијела, Шобот Милка са 32/388 дијела,Таборин 
Чеде са 14/291 дијела, Петровић Олге са 32/388 дијела и др. 
 (по новом премјеру к.ч. бр. 3753/1 уписана пл.бр. 5111 К.О. Приједор II, као посјед 
Гавриловић Остоје Милутина из Приједора са 1/1 дијела. 
 

* * * 
Број: 01-475-15/06. 
Датум: 14.03.2006. године 
 
 На  основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 86/03.), чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05), те члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/05), у предмету  АЛАЈБЕГОВИЋ СЕАДА и других из Приједора, за 
понуду неизграђеног грађевинског земљишта  Скупштина општине Приједор на XVI 
сједници одржаној 14.03.2006.године донијела је  следећи 
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З А К Љ У Ч А К 
 1. Прихвата се понуда Алајбеговић Сеада, Алајбеговић Месуда и Алајбеговић Нихада 
свију из Приједора за продају Општини, по праву прече купње, градско грађевинско 
земљишта у Улици Светосавској, означено са: 
- к.ч.бр. 23/23 у повшрини од 120 м2

- к.ч.бр. 23/6 у повшрини од 110 м2,  
обе уписане у зк. ул. бр. 552 К.О. Приједор (по новом премјеру к.ч.бр. 19851 и 1985/2, обе 
уписане у пл. бр. 38 К.О. Приједор  I), по цијени од 72.881,00 КМ 
 

* * * 
Број: 01-475-16/06. 
Датум: 14.03.2006.  године 
 
 На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике 
Српске" број 86/03.), те члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05) и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/06) по захтјеву КАПЕТАНОВИЋ ФУАДА из Приједора, у предмету 
понуде неизграђеног градског грађевинског земљишта општини, Скупштина општине 
Приједор на  XVI сједници одржаној 14.03.2006.године, донијела је следећи  
 

З А К Љ У Ч А К 
 1.  Не прихвата се понуда Капетановић Дервиша Фуада из Приједора за преузимање 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, по праву прече куповине,  означеног са: 
- к.ч.бр. 2242/1 у површини од 1862 м2  
  уписана у пл. бр. 5163/03  К.О. Приједор II, као супосјед са 11/15 дијела 
- к.ч.бр. 2243/16 у површини од 485 м2, уписана у пл.бр. 1681/12 К.О. Приједор II 
 
Према подацима земљишно-књижног уреда Оснвног суда у Приједору земљиште је означено 
са: 
- дио к.ч.бр. 578/2 уписана у зк.ул. бр. 3228 К.О. Приједор 
 

* * * 
Број: 01-475-3/06. 
Датум: 14.03.2006. године 
 
 На основу члана 207. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник 
Републике Српске" број 13/02.)  у предмету ШАЛАБАЛИЈА МИЛЕНЕ из Приједора, 
Скупштина општине Приједор  на XVI сједници одржаној 14.03.2006.године, донијела је 
следећи  

ЗА К Љ У Ч А К 
о исправци грешке у Закључку 

 
 Закључак Скупштине општине Приједор број 01-475-3/06. од 31.01.2006. године којим 
је прихваћена понуда за преузимање неизграђеног градског грађевинског земљишта од 
Шалабалија Милене, исправља се у тачки 1. диспозитива, тако да умјесто к.ч.бр. 1895/1, 
треба да стоји к.ч.бр. 1898/1, а у тачки 2., диспозитива умјесто 60.000 КМ, треба да стоји 
61.800 КМ. 

* * * 
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 41. 
 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
 На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и члана 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005), Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
 

I 
 Одобравају се новчана средства у износу од 15.000,00 КМ, "Комуналне услуге" А.Д. 
Приједор за набавку расхладне коморе на градском гробљу Пашинац, ради смјештаја и 
обезбјеђења санитарних услова у љетном периоду. 
 

II 
 Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из Буџета општине Приједор, са ставке 
Буџетска резерва на жиро рачун број: 562-007-0000011113, отворен код Развојене банке.  
 

III 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о извршењу исте стараће се Одјељење 
за финансије и иста ће бити објављена у "Службеном гласнику општине Приједор".   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 "Комуналне услуге" А.Д. Приједор обратили су се Начелнику општине са молбом за 
новчану помоћ у набавци расхладне коморе на градском гробљу Пашинац, ради смјештаја и 
обезбјеђења санитарних услова у љетном периоду. 
 Разматрајући овај захтјев утврђено је да је исти оправдан, те је одлучено као у 
диспозитиву ове одлуке. 
 
Број: 02- 40-283 /06                                                                               Начелник Општине                                 
Датум: 08.03.2006.године                                                                          Марко Павић,с.р. 

* * * 
                                                                                                                                                                                   
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске" бр.101/04 и 42/05) и члана 35. Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор" бр. 5/05) Начелник општине Приједор, доноси 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању стручне Комисије за израду Нацрта одлуке 

о уређењу централне зоне Приједора са главном улицом 
 
 I - Именује се стручна Комисија за за израду Нацрта одлуке о уређењу централне зоне 
Приједора са главном улицом, у саставу: 
 
1.   ЈОВИЋ ВЕРА - дипл. инг. арх., предсједник комисије, 
КОМЉЕНОВИЋ МИРЈАНА - дипл. инг. арх., члан, 
РИТАН ВЕСНА - дипл. инг. грађ., члан, 
ГРУБАН НАДА - дипл. правник, члан, 
ПАНТОШ ЗУХРА - дипл. правник, члан,, 
БОРОВЧАНИН НЕНАД - дипл. инг. саобраћаја, члан, 
ШКОНДРИЋ ЈОВАН - дипл. инг. грађ., члан. 
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II – Сазивање и организација рада Комисије ставља се у надлежност Јовић Вере – 
предсједника комисије. 
 
 III – Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да изради Нацрт одлуке у складу са 
важећим Законским прописима. 
 
 IV – Комисија је дужна да у року од три мјесеца, односно до 01.05.2006. године 
изради Нацрт одлуке, а до 01.07.2006. године Приједлог одлуке. 
 
 V – Накнада за рад члановима Комисије утврдиће се посебним закључком. 
 
 VI – Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у следећем 
гласнику општине Приједор. 
 
Број:02-111-26/06                                                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:27.01.2006. године                                                                    Марко Павић,с.р. 

* * * 
             На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. 101/04)  и 
члана 35.  Статута Општине Приједор («Сл.гласник Општине Приједор», бр. 5/05)  Начелник 
Општине Приједор, д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду Одлука 

о провођењу мјера санитарне заштите изворишта „Матарушко поље“ и „Приједорчанка“ 
 
             1. Именује се Комисија за израду Одлука о провођењу мјера санитарне заштите 
изворишта „Матарушко поље“ и „Приједорчанка“ у саставу: 
              

1. Драго Тадић, дипл.инг.маш - предсједник  
2. Врањеш Снежана, дипл.инг.тех. – члан  
3. Пантош Зухра, дипл.прав. – члан 
4. Вера Јовић,дипл.инг.арх. – члан  
5. Ратко Милосављевић, дипл.инг.пољ.- члан 
6. Кљајић Радослав, - члан  
7. Врањеш Душан, дипл.инг.тех. - члан  
8. Рељић Владо, дипл.инг.маш.  – члан  
9. Глушац Мирослав,дипл.инг.руд.  - члан          
                  
2. Сазивање и организација рада Комисије ставља се у надлежност Драге Тадића, 

предсједника комисије.   
 3. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да изради Нацрт Одлуке о провођењу 
мјера санитарне заштите изворишта „Матарушко поље“ и Нацрт Одлуке о провођењу мјера 
санитарне заштите изворишта „Приједорчанка“ а у складу са важећим законским прописима.  
 4. Комисија је дужна у року од 30 дана од дана доношења овог рјешења израдити 
Нацрт Одлука наведених у тачки 3.  
 5. Накнада за рад чланова Комисије утврдиће се посебним закључком.  
 6. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у Службеном 
гласнику општине Приједор.  
 
Број: 02-111-25/06                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум:09.02.2006.године                                  Марко Павић,с.р. 

* * * 
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 На основу члана 72.став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46. Статута општине Приједор                    
("Службени гласник општине Приједор", број: 5/2005), Начелник  општине Приједор,            
д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Организационог одбора за обиљежавање Празника рада, 

Дана побједе над фашизмом и Дана општине 
 

I 
Именује се Организациони одбор за обиљежавање Празника рада, Дана побједе над  
фашизмом и Дана општине, у саставу: 
 
 1. Марко Павић, ............................предсједник, 
 2. Азра Пашалић, ..........................члан, 
 3. Благоја Гајић, ............................члан, 
 4. Радован Рајлић, .........................члан, 
 5. Миленко Врачар, ......................члан, 
 6. Гојко Рађеновић, ......................члан, 
 7. Миленко Радивојац, ..................члан, 
 8. Марко Голубовић, .....................члан, 
 9. Зоран Барош, ..............................члан, 
          10. Предраг Марјановић, .................члан, 
          11. Мишо Родић, ..............................члан, 
          12. Биљана Малбашић .....................члан, 
          13. Драго Тадић, .............................. члан, 
          14. Боро Војводић, .......................... члан и 
          15. Мирко Гламочанин, .................. члан. 
 

II 
Задатак Организационог одбора је да сачини припреме за обиљежавање: Празника рада 
(01.05.2006.године), Дана побједе над фашизмом (09.05.2006године) и Дана општине 
(16.05.2006.године) и обезбиједе све потребне услове за њихову реализацију. 
 

III 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и  објавиће се у Службеном гласнику општине 
Приједор. 
 
 Број: 02-11-38/6                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 13.03.2006.године                                                                  Марко Павић,с.р. 

* * * 
 На основу члана 72.став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46. Статута општине Приједор                    
("Службени гласник општине Приједор", број: 5/2005), Начелник  општине Приједор,            
д о н о с и  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду Одлуке о  измјенама  и допунама  Одлуке о статусу 

бесправно изграђених грађевина 
 

I 
Именује се Комисија за израду Одлуке о измјенама  и допунама  Одлуке о статусу бесправно 
изграђених грађевина број: 01-022-3/04 објављене у "Службеном гласнику општине 
Приједор" број: 1/04, у саставу: 
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Вера Јовић, дипл.инг.арх. – предсједник Комисије, 
Сњежана Хајнал, дипл.инг.грађ. – члан, 
Вера Ковачевић, дипл. правник -  члан. 

II 
Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да кроз измјене и допуне   Одлуке о статусу 
бесправно изграђених грађевина, број: 01-022-3/04 објављену у "Службеном гласнику 
општине Приједор" број:1/04, детаљно разради поједине чланове  Закона о уређењу простора 
Републике Српске   ("Службени гласник  РС", број: 84/02 – пречишћени текст ), који се 
односе на легализацију бесправно изграђених објеката у смислу давања одређених олакшица 
за поједине врсте објеката и категорије инвеститора, одређујући при томе рокове за 
окончање законских обавеза. 

III 
Комисија је дужна да у року од  три  мјесеца  изради Одлуку из тачке I овог Рјешења. 
 

IV 
Накнада за рад члановима комисије утврдиће се посебним закључком. 
 

V 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у Службеном гласнику 
општине Приједор. 
 
 Број: 02-111-33/06                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 27.02.2006.године                                                                  Марко Павић,с.р. 

* * * 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04 и 42/05), а у вези са чланом 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број 05/05) и члана 7. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број 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 радова на редовном одржавању 
локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима са асфалтним 

коловозним застором на територији општине Приједор 
 

I 
 Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова на на редовном 
одржавању локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима са 
асфалтним коловозним застором на територији општине Приједор, у саставу:  
  
ТАДИЋ ДРАГО, предсједник 
ВУКАДИНОВИЋ РАДАН, члан 
ЈЕФТИЋ АЛЕКСАНДАР, члан   
ИСЛАМОВИЋ МИРЗАД, члан 
МАЛБАШИЋ БИЉАНА, члан 

II 
Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да изради Обавјештење о јавној набавци ради 
објаве истог у "Службеном гласнику БиХ"; 
Да припреми одговарајућу тендерску документацију; 
Да свим понуђачима осигура примјерен рок за прибављање документације и подношење 
понуда; 
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Да у складу са Обавјештењем о јавној набавци одреди мјесто и вријеме прихватања и 
отварања понуда; 
Да у складу са критеријумима предвиђеним у Обавјештењу о јавној набавци предложи 
Начелнику општине додјелу уговора најповољнијем понуђачу; 
Да објави Обавјештење о додјели уговора на основу резултата поступка додјеле; 
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: 02-111-22 /06                НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2006. године                                                                    Марко Павић,с.р.           

* * * 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број 101/04 и 42/05), а у вези са чланом 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број 05/05) и члана 7. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број 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 радова на редовном одржавању 

локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима са макадамским 
коловозним застором на територији општине Приједор 

 
I 

 Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова на на редовном 
одржавању локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима са 
макаданским коловозним застором на територији општине Приједор, у саставу:  
 
ТАДИЋ ДРАГО, предсједник 
ВУКАДИНОВИЋ РАДАН, члан 
ЈЕФТИЋ АЛЕКСАНДАР, члан   
ИСЛАМОВИЋ МИРЗАД, члан 
МАЛБАШИЋ БИЉАНА, члан 

II 
Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да изради Обавјештење о јавној набавци ради 
објаве истог у "Службеном гласнику БиХ"; 
Да припреми одговарајућу тендерску документацију; 
Да свим понуђачима осигура примјерен рок за прибављање документације и подношење 
понуда; 
Да у складу са Обавјештењем о јавној набавци одреди мјесто и вријеме прихватања и 
отварања понуда; 
Да у складу са критеријумима предвиђеним у Обавјештењу о јавној набавци предложи 
Начелнику општине додјелу уговора најповољнијем понуђачу; 
Да објави Обавјештење о додјели уговора на основу резултата поступка додјеле; 
Да предузме и друге радње које су прописане Законом о јавним набавкама. 
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III 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број: 02-111-23 /06       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2006. године                   Марко Павић,с.р. 

* * * 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005),  Начелник општине Приједор, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду Стратегије 

за безбједност општине Приједор 
 

I 
 Именује се Комисија за израду Стратегије за безбједност општине Приједор, у 
саставу: 
 1. Рајко Мршић, предсједник - Предсједник Форума за безбједност  заједнице  
                Приједор,  
            2. Азра Пашалић, члан  - Предсједник Скупштине општине Приједор, 
3. Љиљана Бабић, члан - Замјеник начелника општине Приједор,  
4. Душан Тубин, члан   - Потпредсједник Скупштине општине Приједор, 
5. Марко Пјевач, члан   - Начелник Станице јавне безбједности Приједор, 
6. Анел Алишић, члан   - НВО oрганизација и 
7. Дамир Кајтез, члан    - Командир Јединице полиције за рад у заједници СЈБ    
    Приједор. 

II 
         Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да израде Стратегију за безбједност 
општине Приједор.  

III 
            Oво рјешење ступа на снагу даном доношења и исто ће бити објављено у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број: 02-04-6 /06       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 08.02.2006.године                           Марко Павић,с.р.                                  

* * * 
              На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор", број: 5/2005),  Начелник општине Приједор,  д о н о 
с и 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Одобравају се средства у износу од 19.000,00 КМ, СКУД-у "Др. Младен 
Стојановић" Приједор за финансирање Програма рада за 2006.годину у складу са 
Критеријумима о финансирању култирно-умјетничких друштава на општини Приједор. 
 
 2. Одобравају се средства у износу од 11.000,00 КМ КУД-у "Козара" из Чиркин Поља 
за финансирање Програма рада за 2006.годину у складу са Критеријумима о финансирању 
култирно-умјетничких друштава на општини Приједор. 
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 3. Одобравају се средства у износу од 9.000,00 КМ КУД-у "Осман Џафић" из 
Пухарске за финансирање Програма рада за 2006.годину у складу са Критеријумима о 
финансирању култирно-умјетничких друштава на општини Приједор. 
 
 4. Одобравају се средства у износу од 7.000,00 КМ СПЦПД "Вила" из Приједора за 
финансирање Програма рада за 2006.годину у складу са Критеријумима о финансирању 
култирно-умјетничких друштава на општини Приједор. 
 
 5.Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ КУД-у "Козара" из Доње Љубије за 
финансирање Програма рада за 2006.годину у складу са Критеријумима о финансирању 
култирно-умјетничких друштава на општини Приједор. 
 
 6. Одобравају се средства у износу од 2.000,00 КМ КУД-у "Козара" из Козарца за 
финансирање Програма рада за 2006.годину у складу са Критеријумима о финансирању 
култирно-умјетничких друштава на општини Приједор. 
 7. Сва културно-умјетничка друштва се обавезују да ће за потребе општине Приједор 
обезбједити учешће Друштва на јавним манифестацијама и да ће представљати своје мјесто и 
свој град на најбољи могући начин, како у својој општини, тако и на гостовањима. 
 
 8. За реализацију закључка задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности.    
 
 9. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се и току 
2006.године и исти ће бити објављен у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
 Број: 02-40-197/06       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 15.02.2006.године                                                                      Марко Павић,с.р. 

* * * 
 
              На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 46. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор", број: 5/2005),  Начелник општине Приједор,  д о н о 
с и 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Одобравају се средства у износу од 148.000,00 КМ, за финансирање спортских 
клубова и спортских удружења по програму за 2006.годину.  
 
 2. Одобравају се средства у износу од 10.000,00 за финансирање "школских спортова". 
 
 3. Одобравају се средства у износу од 22.000,00 КМ као резервни финансијски фонд. 
 
 4. За реализацију закључка задужује се Одјељење за финансије и Одјељење за 
привреду и друштвене дјелатности.    
 
 5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се и току 
2006.године и исти ће бити објављен у "Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број: 02- 40-231/06       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 22.02.2006.године             Марко Павић,с.р. 

* * * 
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 42.                    
 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  141/05 Рјешењем број: 08-372-191/05  од 22.12.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница  за управљање дијелом зграде Ц-4, улаз бр. 4 Приједор, Ул. 
Мит.Петра Зимоњића Ц- ул. 4. 
Оснивачи: 8 етажних власника дијела зграде улаза.  
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  зграде-улазом за рачпун 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: Здјелар Жарко ,предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  142/05 Рјешењем број: 08-372-192/05  од 04.01.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника  дијела зграде -улаз бр. 1 Приједор, 
ул.Козарска бр. 21-а. 
Оснивачи: 8 етажних власника - сувласника дијела зграде улаза.  
Дјелатност: 70320 Управљања дијелом  зграде-улазом за рачпун 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: Влачина Зора ,предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  14/06 Рјешењем број: 08-372-1/05  од 21.01.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника зграде, Приједор, Ул. Акад.Јована 
Рашковића бр. 36. и 38 
Оснивачи: 16 етажних власника  зграде.  
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 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: Вујановић Душанка, предсједник  Управног одбора, самостално и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  144/06 Рјешењем број: 08-372-8/05  од 26.01.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Вука Караџића бр. 15 
Оснивачи: 5 етажних власника  зграде.  
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 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: Крупљанин Бошко, предсједник  скупштине заједнице, заступа заједницу  
самостално у оквиру дјелатности 
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  145/06 Рјешењем број: 08-372-15/05  од 07.02.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника зграде, Приједор, ул. М.Петра Зимољића Ц-
4 ул. број 3 
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Оснивачи: 6 етажних власника  дијела  зграде.  
Дјелатност: 70320 Управља дијелом  зградом за рачпун 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: Бањац Винка, предсједник  Скупштине , самостално и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске административне службе Приједор, 
на темељу рјешења бр. 08-372-12/06 од 07.02.2006.године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 8/04, У П И С промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање улазом бр. 3, Приједор, Пећани Б-1, Л-2 
улаз 3, и то како слиједи: 
Умјесто досадашњег законског заступаник азаједнице Крагуљ Раденка, нови законски 
заступник исте са даном овог уписа је Кнежевић Ђорђо 
_______________________________________________________________________________ 
* Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске административне службе Приједор, 
на темељу рјешења бр. 08-372-16/06 од 10.02.2006.године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 82/05, У П И С промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника дијела  зграде-улаз бр. 5, Приједор, 
Ул. Саве Ковачевића бр. 5. и то како слиједи: 
Умјесто ранијег законског заступника заједнице, Стојисављевић Милана, нови законски 
заступаник исте са даном овог уписа је Котур Ненад. 
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  146/05 Рјешењем број: 08-372-20/05  од 15.02.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање дијелом зграде Б-2, улаз 3, Приједор, Пећани Б-
2, Л-2 улаз 3. 
Оснивачи: 8 етажних власника дијела зграде-улаза.  
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  зграде-улазом за рачпун 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: Ратковић Бранко ,предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске административне службе Приједор, 
на темељу рјешења бр. 08-372-25/05 од 09.03.2006.године, извршило је у регистру заједница 
етажних власника стамбених зграда, у регистарском листу бр.15/04 У П И С промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника "ЦВЕНИ СОЛИТЕР" Приједор, Ул. 
Саве Ковачевића бр. 15 и то како слиједи: 
Умјесто досадашњег законског заступника заједнице, Лукач Весне, нови законски 
заступаник исте са даном овог уписа је Мартић Радован. 
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  147/06 Рјешењем број: 08-372-24/06  од 09.03.2006.године. 
Назив и сједниште: Заједница  за управљање зградом, приједор. Ул. Бранислава Нушића бр.1. 
Оснивачи: 2 етажна власника  зграде.  
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 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: Халупа Ирис ,предсједник скупштине заједнице, самостално и без ограничења.  
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