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МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БУСНОВИ 

ЗБОР ГРАЂАНА  

 

Дана 24.01.2007. године. 

 

На основу члана 2. тачка 3. Одлуке о 

расписивању и спровођењу избора за Савјете 

мјесних заједница бр. 02-016-3/06 од 04.12.2006. 

године на  Збору грађана  одржаном дана 

24.01.2007. године је донешена: 

 

О д л у к а 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне 

заједнице Буснови 

 

I За чланове Савјета Мјесне заједнице Буснови  

изабрани су: 

1. Чича Радослав; 

2. Топић Миленко; 

3. Тошић Драган; 

4. Шпирић Живко; 

5. Кондић Младен; 

6. Стојић Драгутин; 

7. Радић Миља; 

8. Здјелар Дијана; 

9. Здјелар Раденко; 

10. Станковић Бране и 

11. Каурин Миле 

 

II За предсједника Савјета Мјесне  заједнице 

Буснови изабран је Чича Радослав. 

 

 

 

 

III Одлука ступа на снагу 8. дана након 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

 

Заступа Начелника:        Предсједник Збора:                   

Жељко Шкондрић,с.р.     Чича Радослав,с.р. 

Мишо Родић,с.р.              Раденко Здјелар,с.р.   

     

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЖИЋИ 

ЗБОР ГРАЂАНА  

 

Дана 29.01.2007. године. 

 

На основу члана 2. тачка 3. Одлуке о 

расписивању и спровођењу избора за Савјете 

мјесних заједница бр. 02-016-3/06 од 19.12.2006. 

године на  Збору грађана  одржаном дана 

29.01.2007. године је донешена: 

 

О д л у к а 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне 

заједнице Божићи 

 

I За чланове Савјета Мјесне заједнице Божићи  

изабрани су: 

1. Бановић Стојан; 

2. Зоран Радаковић; 

3. Горан Рајлић; 

4. Ранко Бановић; 

5. Маринко Буцало; 

6. Бошко Бановић; 

7. Борислав Котроман; 

 

II За предсједника Савјета Мјесне  заједнице 

Божићи изабран је Бановић Стојан. 
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III Одлука ступа на снагу 8. дана након 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

 

Заступа Начелника:        Предсједник Збора:                   

Жељко Шкондрић,с.р.    Радаковић Зоран,с.р.         

   * * * 

 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА .ЛАМОВИТА 

ЗБОР ГРАЂАНА  

 

Дана 24.01.2007. године. 

 

На основу члана 2. тачка 3. Одлуке о 

расписивању и спровођењу избора за Савјете 

мјесних заједница бр. 02-016-3/06 од 04.12.2006. 

године на  Збору грађана  одржаном дана 

31.01.2007. године је донешена: 

 

О д л у к а 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне 

заједнице  Ламовита 

 

I За чланове Савјета Мјесне заједнице Ламовита   

изабрани су: 

 

1. Тривунић Жарко; 

2. Прпош Стево; 

3. Тејић Мирјана; 

4. Граховац Милован; 

5. Прпош Радивој; 

6. Стојаковић Драган; 

7. Стеванић Слободанка; 

8. Секулић Драшко и 

9. Марић Рајко 

 

II За предсједника Савјета Мјесне  заједнице 

Ламовита изабран је Марић Рајко. 

 

III Одлука ступа на снагу 8. дана након 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

 

Заступа Начелника:        Предсједник Збора:                   

Мишо Родић ,с.р.              Ранко Марић,с.р. 

         

   * * * 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОЗАРАЦ 

ЗБОР ГРАЂАНА  

 

Дана 24.01.2007. године. 

 

На основу члана 2. тачка 3. Одлуке о 

расписивању и спровођењу избора за Савјете 

мјесних заједница бр. 02-016-3/06 од 04.12.2006. 

године на  Збору грађана  одржаном дана 

23.01.2007. године је донешена: 

 

 

 

О д л у к а 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне 

заједнице Козарац 

 

I За чланове Савјета Мјесне заједнице Козарац  

изабрани су: 

1. Екрем Хаџић; 

2. Неџад Бешић; 

3. Емсуда Мујагић; 

4. Моамер Мемић; 

5. Мирзет Јакуповић; 

6. Нихад Форић; 

7. Јусо Мешић 

8. Хуснија Авдагић и 

9. Фикрет Балић; 

 

II За предсједника Савјета Мјесне  заједнице 

Козарац изабран је Екрем Хаџић 

 

III Одлука ступа на снагу 8. дана након 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

 

Заступа Начелника:        Предсједник Збора:                   

Жељко Шкондрић,с.р.    ТеуфикКулашић,с.р. 

         

  * * * 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РИЗВАНОВИЋИ 

ЗБОР ГРАЂАНА  

 

Дана 24.01.2007. године. 

 

На основу члана 2. тачка 3. Одлуке о 

расписивању и спровођењу избора за Савјете 

мјесних заједница бр. 02-016-3/06 од 04.12.2006. 

године на  Збору грађана  одржаном дана 

28.01.2007. године је донешена: 

 

О д л у к а 

о избору Савјета и предсједника Савјета Мјесне 

заједнице Ризвановићи 

 

I За чланове Савјета Мјесне заједнице 

Ризвановићи  изабрани су: 

 

1. Ризвановић Ризах; 

2. Халкић Нузхет; 

3. Кадирић Фадил; 

4. Дедић Санел; 

5. Халиловић Мирзет; 

6. Шврака Емсуд; 

7. Алишковић Адила; 

 

II За предсједника Савјета Мјесне  заједнице  

Ризвановићи изабран је Ризах Ризвановић. 
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III Одлука ступа на снагу 8. дана након 

објављивања у Службеном гласнику Општине 

Приједор. 

 

Заступа Начелника:        Предсједник Збора:                   

Колонић Суада,с.р.     Ризах Ризвановић,с.р. 

        

  * * * 
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Број: 02-016-3/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

1. Мјесној заједници Брезичани, са сједиштем у 

Дому МЗ у Брезичанима, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002664-17, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-4/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Буснови, са сједиштем у 

Дому МЗ у Бусновима, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000431-23, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  
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6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

 

                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-5/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Бистрица, са сједиштем у 

Дому МЗ у Бистрици, престаје својство правног 

лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002531-28, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-6/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Божићи, са сједиштем у 

подручној школи у Малом Паланчишту, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000475-85, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 
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Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-7/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Бишћани, са сједиштем у 

Дому МЗ у Бишћанима, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002530-31, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-8/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници „Др. Младен Стојановић“ 

Паланчиште, са сједиштем у Дому МЗ у улици 

С. Родића у Г. Пухарској., престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002661-26, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 
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гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                               Марко Павић,с.р. 

  * * *  

 

Број: 02-016-9/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Горња Драготиња, са 

сједиштем у Дому МЗ у Горњој Драготињи,  

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000268-27, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-10/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Горњи Јеловац, са 

сједиштем у подручној школи у Горњем 

Јеловцу, престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002658-35, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 
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5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-11/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Горњи Орловци, са 

сједиштем у Друштвеном дому у Горњим 

Орловцима, престаје својство правног лица на 

дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002532-25, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                               Марко Павић,с.р. 

  * * *  

Број: 02-016-12/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Гомјеница, са сједиштем у 

Омладинском дому у улици Српских Великана 

бр. 171 у Гомјеници, престаје својство правног 

лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000567-03, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 
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5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Марко Павић,с.р. 

  * * *  

Број: 02-016-13/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Горња Равска, са 

сједиштем у Дому МЗ у Горњој Равској, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002659-32, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                              Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-14/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Градина, са сједиштем у 

згради МЗ у Градини, престаје својство правног 

лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000591-28, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 
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5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-15/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Доња Драготиња, са 

сједиштем у подручној школи у Доњој 

Драготињи, престаје својство правног лица на 

дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000266-33, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-16/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Доњи Орловци, са 

сједиштем у Дому МЗ у Доњим Орловцима, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002662-23, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 
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5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-17/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Доња Љубија, са 

сједиштем у улици Славка Јатића бб у Доњој 

Љубији, престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000331-32, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-18/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Доњи Волар, са сједиштем 

у подручној школи у Волару, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000554-42, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 
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5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Пави,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-19/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Доња Пухарска, са 

сједиштем у Омладинском дому у улици 

Војводе Мишића бр. 56 у Доњој Пухарској, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002656-41, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-20/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Зецови, са сједиштем у 

Дому МЗ у Зецовима, престаје својство правног 

лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-0000442181, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 
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- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-21/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Јутрогошта, са сједиштем у 

ПШ „Јован Цвијић“ у Јутрогошти,   престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000146-05, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                   Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-22/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Кокин Град, са сједиштем 

у улици Краља Александра бр. 21 у Кокином 

Граду, престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002533-22, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 
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- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-23/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Козарац, са сједиштем у 

Дому МЗ у улици Маршала Тита бб у Козарцу, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000154-78, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-24/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Козаруша, са сједиштем у 

Друштвеном дому у Козаруши, престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000265-36, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 
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- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-25/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Камичани, са сједиштем у 

основној школи у Камичанима, престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000271-18, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-26/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Кевљани, са сједиштем у 

Друштвеном дому у Кевљанима, престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: _________-_________, 

који се води код _______-___________ банке ће 

се затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 
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- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                              Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-27/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Ламовита, са сједиштем у 

Дому МЗ у Ламовитој, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000593-22, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                       Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-28/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Љубија, са сједиштем у 

Радничком дому у ул. Х. Кикића у Љубији, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002666-11, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 
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- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-29/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Љескаре, са сједиштем у 

Друштвеном дому у Љескарама, престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000329-38, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-30/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Миска Глава, са сједиштем 

у Дому МЗ у Миској Глави, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000270-21, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 
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4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-31/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Марићка, са сједиштем у 

Друштвеном дому у Средњој Марићкој, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000439-96, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-32/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Орловача, са сједиштем у 

Дому МЗ у улици Бране Прокопића бр. 9 у 

Орловачи, престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000566-06, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-



Страна 27                                     "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                              БРОЈ:2/07 

___________________________________________________________________________ 

 

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                             Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-33/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

1. Мјесној заједници Омарска, са сједиштем у 

улици Вука Караџића бр. 3 у Омарској, престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002665-14, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                      Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-34/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Приједор Центар, са 

сједиштем у улици Б. Нушића бб у Приједору 

Центру, престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000665-97, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 
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рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-35/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

1. Мјесној заједници Приједор II, са сједиштем у 

згради МЗ Урије у улици I Крајишке бригаде бр. 

3 у Приједору II, престаје својство правног лица 

на дан 31.12.2006. године. 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000442-87, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-36/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Петров Гај, са сједиштем у 

Друштвеном дому у Д. Петровом Гају, престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002657-38, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-37/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

1. Мјесној заједници Петрово, са сједиштем у 

ОШ „Бранко Радичевић“ у Петрову, престаје 

својство правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000445-78, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-38/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Рашковац, са сједиштем у 

Дому МЗ у улици 25. Новембра бб у Рашковцу, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000669-85, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                       Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-39/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Расавци, са сједиштем у 

Дому МЗ у Расавцима, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000105-31, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-40/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Ракелићи, са сједиштем у 

Дому МЗ у Ракелићима, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002663-20, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-41/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Ризвановићи, са сједиштем 

у ПШ „Доситеј Обрадовић“ у Ризвановићима, 

престаје својство правног лица на дан 

31.12.2006. године. 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000611-65, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-42/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Раковчани, са сједиштем у 

Дому МЗ у Раковчанима, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00001143-21, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-43/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Тукови, са сједиштем у 

Дому МЗ у улици Војводе Степе Степановића 

бб у Туковима, престаје својство правног лица 

на дан 31.12.2006. године. 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000175-15, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-44/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Трнопоље, са сједиштем у 

Дому МЗ у Трнопољу, престаје својство правног 

лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000082-03, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-45/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Хамбарине, са сједиштем у 

Дому МЗ у Хамбаринама, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000022-86, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-46/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Цикоте, са сједиштем у 

подручној школи у Цикотама, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000509-80, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                          Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-47/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Чиркин Поље, са 

сједиштем у Дому МЗ у улици Милана Врховца 

бр. 111 у Чиркин Пољу, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000307-07, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                         Марко Павић,с.р. 

  * * *  

Број: 02-016-48/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Чејреци, са сједиштем у 

Дому МЗ у Чејрецима, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00002521-58, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                        Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-49/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

1. Мјесној заједници Чараково, са сједиштем у 

Дому МЗ у Чаракову, престаје својство правног 

лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00000694-10, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-

0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Марко Павић,с.р. 

  * * * 

Број: 02-016-50/07 

Датум: 26.01.2007. године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 101/04 и 42/05) и члана 46. 

Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“, број 5/2005), а у вези са 

чланом 30. став 4. и чланом 31. Одлуке о 

мјесним заједницама („Службени гласник 

општине Приједор“, број: 1/06), Начелник 

општине Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Мјесној заједници Шурковац, са сједиштем у 

Дому МЗ у Шурковцу, престаје својство 

правног лица на дан 31.12.2006. године. 

 

2. На основу ове одлуке брисаће се упис 

правног лица из регистра мјесне заједнице који 

се води у Одјељењу за општу управу и регистра 

који се води у Републичком заводу за 

статистику, као и извршити све одјаве код 

фондова Пензионо инвалидског осигурања и 

Здравственог осигурања, Пореске управе и сл. 

 

3. Жиро рачун МЗ број: 562-007-00004012-47, 

који се води код НЛБ Развојне банке ће се 

затворити на дан 28.02.2007. године, а 

расположива средства ће се пренијети на жиро 

рачун Буџета општине, број: 562-
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0070000266805, отворен код НЛБ Развојне 

банке. 

 

4. Савјет МЗ је обавезан до 28.02.2007. године: 

- доставити попис имовине, обавеза и 

потраживања на дан 31.12.2006. године; 

- доставити печате које користи МЗ; 

- доставити све важеће уговоре у којима је МЗ 

једна од уговорених страна. 

 

5. Радни однос за све запослене раднике у МЗ 

престаје дана 31.12.2006. године, сходно члану 

112. став 1. тачка 9. Закона о раду („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 38/00, 40/00, 

47/02, 38/03 и 66/03). 

Радник остварује право на отпремнину у складу 

са колективним уговором која ће се утврдити 

посебном одлуком.  

 

6. Обавезе утврђене тачком 2. и 3. ове Одлуке 

извршиће Одјељење за општу управу.  

 

 

 

 

 

 

7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном гласнику 

општине Приједор.  

            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                           Марко Павић,с.р. 

  * * * 
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- О - 
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