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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05 и 3/06), 

Скупштина општине Приједор на XХIХ сједници 

одржаној дана 15.03.2007.године, разматрајући 

Извјештај о раду Начелника општине Приједор и 

општинске административне службе за 

2006.годину, донијела је  

 

  З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине 

Приједор и општинске административне службе  за 

2006.годину. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-21/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:15.03.2007.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу чл. 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05),  и чл. 

123. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

разматрајући Приједлог програма кориштења 

средстава за унапређење пољопривредене 

производње за 2007.годину из Буџета општине 

Приједор, Скупштина општине Приједор на ХXIX 

сједници одржаној 15.03.2007.године, донијела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма  кориштења средстава за 

унапређење пољопривредене производње за 

2007.годину из Буџета општине Приједор 

 

Члан 1. 

Усваја се Програм  кориштења средстава за 

унапређење пољопривредене производње за 

2007.годину из Буџета општине Приједор. 

 

Члан 2. 

Програм из претходног члана је саставни дио ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор". 

 

 

Број: 01-022-22/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Датум:15.03.2007.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу чл. 14. став 1. алинеја 10 Закона о 

локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04 и 

42/05), а у вези са чл. 18. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 

5/05), Скупштина општине Приједор на ХXIX 

сједници одржаној 15.03.2007.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Програма одржавања локалних путева, 

некатегорисаних јавних путева и улица у насељима 

за 2007.годину 
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Члан 1. 

Усваја се Програм  одржавања локалних путева, 

некатегорисаних јавних путева и улица у насељима 

за 2007.годину ( у даљем тексту: Програм). 

 

Члан 2. 

Програм из претходног члана је саставни дио ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-022-19/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Датум:15.03.2007.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 

 
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА ЗА 2007. ГОДИНУ 

 

I  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

 

Мрежу локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за функсионисање саобраћаја на 

подручју Општине и улица у насељима на подручју Општине Приједор чине путни правци проглашени 

Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и улицама у насељима од стране Скупштине 

Општине Приједор ("Службени гласник Општине Приједор" број 02/03) од 07.03.2003. године: 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ 

     

РБ 
Број 

пута 
ПУТНИ ПРАВАЦ 

Врста коловоза Укупна дужина 

(км) асфалт макадам 

1. Л01-15 
Тукови (б. пумпа) – Бишћани – Волар – 

Радомировац 
5,4 11,8 17,2 

2. Л02-406 Доња Љубија – Миска Глава – Агићи 9,5 3,0 12,5 

3. Л03-406 Редак – Горња Равска 1,6 6,0 7,6 

4. Л04-4 Козарац (раскрсница) – Трнопоље 5,6 - 5,6 

5. Л05 
Приједор (трафо) – Буснови – Кондићи – Радин 

Гај (веза Р-405) 
16,6 3,8 20,4 

6. Л06-05 
Петрово – Миљаковци – Ракелићи – Тадића 

бунар 
7,9 2,2 10,1 

7. Л07-05 
Тадића бунар – Марићка – Криваја – Горња 

Марићка 
17,5 - 17,5 

8. Л08 Омарска – Нишевићи 6,1 - 6,1 

9. Л09 Урије – Јапунџа – Мало Паланчиште 6,8 - 6,8 

10. Л10 
Стевића Мост – Доњи Гаревци – Трнопоље – 

Петров Гај – Омарска 
16,8 - 16,8 

11. Л11-15 Велико Паланчиште – Бановићи – Маслин Баир 4,9 - 4.9 

12. Л12 Камичани – Ламовита – Бистрица 17,7 - 17,7 

13. Л13-4 Брезичани – Јутрогошта 0,6 8,3 8,9 

УКУПНО 117,0 35,1 152,1 

ИНДЕX 77,0 % 23,0 % 100  % 

       

НЕКАТЕГОРИСАНИ ЈАВНИ ПУТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ФУНКЦИОНИСАЊЕ САОБРАЋАЈА НА 

ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 

За некатегорисане јавне путеве од значаја за функционисање саобраћаја на подручју општине 

Приједор утврђују се следећи путни правци и то: 

 

1. Орловци (М-4) – Каванисте – Божићи – Сотонице .................................................. 7.300 м 

2. Брезичани – Марини .................................................................................................... 8.300 м 

3. Буснови – Средња Марићка – Омарска ..................................................................... 9.900 м 

4. Волар – мост на Сану у Цикотама (веза са М-4) ...................................................... 4.100 м 

5. Кончари – Буцале ......................................................................................................... 4.000 м 

6. Јеловац – Патрија ......................................................................................................... 3.700 м 

7. Кнежевићи – Пејићи .................................................................................................... 4.600 м 

8. Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани ....................................................................... 3.500 м 

9. Редак – Бришево ........................................................................................................... 4.000 м 

10. Орловци (М-4) – Козаруша – Козарац – Камичани (стара цеста) .......................... 8.000 м 
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11. Расавци (М-15) – Горњи Расавци – Бришево ........................................................... 9.500 м 

12. Јакуповићи (Веза М-4) – Кевљани (веза Л10) .......................................................... 4.000 м 

13. Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса .................................................................... 4.000 м 

14. Рашковац (везаМ-4) – Чејреци – Брезичани ............................................................. 4.500 м 

15. Жегер – Чараково – Пољски пут ................................................................................ 4.000 м 

16. Пољски пут (Веза М-15) – Зецови ............................................................................. 3.500 м 

17. Козаруша – Лукићи – Ћорици .................................................................................... 3.500 м 

18. Доња Драготиња – Горња Драготиња (Дом) – Миљуши – Богуни ......................... 7.500 м 

19. Сушићи (М-4) – Стара Цеста – Подграђе .................................................................. 4.000 м 

20. Доњи Гаревци (Л-10) – Монтер – Орловци – С. Расадник (М-4) ............................ 3.700 м 

21. Гаћани – Пејићи – Усорци (граница са општином Оштра Лука) ........................... 3.500 м 

22. Г.Марићка – Градина (црква) – Поповићи (Лончари) – Јелићка (Р-405а) ............ 11.500 м 

23. Петров Гај – Средња Марићка (три клупице) .......................................................... 4.000 м 

24. Јутрогошта – Јеловац (Веза М-15) ............................................................................. 3.000 м 

25. Јабучице – Марини ..................................................................................................... 6.000 м 

26. Импро (М4) – Мутићи – Букале ................................................................................ 3.800 м 

27. Врбице – Бабићи – Бакали ......................................................................................... 5.000 м 

 

                                                                                                               У К У П Н О : 140.000 м 

 

УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ, НАСЕЉИМА ОМАРСКА, КОЗАРАЦ,  

ДОЊА ЉУБИЈА И ЉУБИЈА 

 

Примарну мрежу у граду Приједору, осим коловоза улице Славка Родића, раскрсница Тешинић, 

улица Козарска (Југобанка), Петра Петровића Његоша, Краља Александра, Радничка, Српских Великана, 

Војводе Степе Степановића (магистртални пут   М-15), чине коридори следећих улица: 

 

I. Светосавска, дио ул. Николе Пашића, Академика Јована Рашковића 

 

I. Веза М-15 и М-4 преко "тринаесте": дио улице Краља Петра И Ослободиоца од раскрснице са улицом 

Српских Великана до раскрснице са Ускочком улицом, Мухарема Суљановића, Рахима Бајрамовића. 

 

III. Веза М-15 и М-4 поред “Житопромета”: улица Српских Великана (из правца Санског Моста и Томашице), 

Алеја Козарског Одреда, дио улице Илије Бурсаћа, Саве Ковачевића, Рудничка, Бране Прокопића, улица 

25. Маја.  

 

IV. Веза М-4 и М-15 кроз Чиркин Поље: дио улице Омладински пут, Милана Врховца, I Крајишке Бригаде 

 

Локалну градску путну мрежу у Приједору чине следеће улице. 

 

Градске саобраћајнице: 

 

Жарка Згоњанина, Војводе Путника, Меше Селимовића, Вожда Карађорђа, Мајора Милана Тепића, 

Ослободилаца Приједора, Бранислава Нушића, Видовданска, Вука Караџића, Кнежопољска, Војводе Мишића, 

Душка Брковића, Матије Гупца, Гојка Башкота, Мише Јазбеца, раскрсница Тешинић, улица Козарска, Руди 

Чајевца, Фрање Клуза, Николе Пашића (дио), Змај Јовина, улица 1. маја, Крајишких Бригада, Милоша 

Обреновића, дио улице Омладински пут, улица Иве Андрића, Махмута Бушатлије, VI Крајишке Бригаде, дио 

улице Илије Бурсаћа, Саве Ковачевића, Петра Кочића, Кнежопољска. 

 

Сабирне и приступне саобраћајнице : 

 

Сабирне саобраћајнице су све улице које повезују градске саобраћајнице или се на исте прикључују. 

Приступне саобраћајнице су улице које се прикључују на сабирне саобраћајнице или повезују паркиралишта на 

сабирне саобраћајнице.  

      

Примарну путну мрезу у Насељу Омарска, осим Рудничке улице, која је дио регионалног пута Р-405а, 

чине следеће улице: 

 

1. Светосавска 

2. Краља Петра И Осло0бодиоца 

3. Вука Караџића 

4. Академика Јована Рашковића 
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Примарну путну мрежу у насељу Козарац, осим улице Маршала Тита (дио регионалног пута Р-477) и 

Омладинске улице (стара цеста Приједор – Бања Лука) која је проглашена путем од значаја за функционисање 

саобраћаја на подручју Општине, чине следеће улице: 

 

1. Хасана Хушидића  

2. Пионирска 

3. Раде Кондића 

4. Иве Лоле Рибара 

 

Примарну путну мрежу у насељу Доња Љубија и  Љубија, осим улица Антуновића, Драге Лукића и 

Тоне Перића – дијела регионалног пута Р-406 чине следеће улице: 

 

1. II Крајишке 

2. Рудничка 

3. Хасана Кикића 

4. Абдулаха Курузовића 

 

     САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА 

    

Примарне саобраћајнице у новим насељима су: 

 

а) Насеље "Аеродром I и II" 

Стари Осињак (М-15) – cтаро рудничко насеље – Аеродром II – Козарска ........... (Л = 1.500 м) 

б) Насеље "Врањеши" 

Горњи Орловци (М-4) – Доњи Орловци – Насeље Врањеши (Л-10) ...................... (Л = 1.510 м) 

ц) Насеље "Тополик" 

Стевића Мост (Л-10) – Тополик – Житопромет ........................................................ (Л = 1.800 м) 

д) Насеље "Нова Орловача" код МИП-а 

Пут поред МИП-а – нови мост – улица Које Медића ............................................... (Л = 2.600 м) 

е) Насеље"Расавци" 

Некатегорисани пут Горњи Расавци – Избјеглицко насеље – Расавци ..................... (Л = 700 м) 

ф) Насеље "Стари Воћњак" 

Стари Воћњак – Буцале - (Веза М-4)........................................................................... (Л = 3.000 м) 

г) Насеље "Главица" 

Велико Паланчиште (Веза М-15) - (Сточна пијаца) Главица I и II ............................ (Л = 500 м) 

х) Насеље "Каваниште" 

Каваниште – Веза са Л-09 (Мало Паланчиште) ........................................................ (Л = 1.300 м) 

 

II  ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, 

     НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉИМА 

 

1. ПЛАН ПРИХОДА  

 

Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних јавних путева 

од значаја за функционисање саобраћаја у општини Приједор као и улица у новим насељима износе 

кумулативно 2.250.000,00 КМ, а иста се односе на: 

 

- средства од регистрације возила, 

- средства од наканада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним путевима и 

улицама у насељима,  

- средства од индиректног опорезивања, 

- средства од ренте за експлоатацију минералних сировина (рудници и каменоломи). 

 

Приход односно средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних јавних 

путева и улица износе 2.250.000,00 КМ. 

 

УКУПАН ПРИХОД: ........................................................................................... 2.250.000,00 КМ. 

 

2. ПЛАН РАСХОДА  
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Планирана средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева, некатегорисаних јавних путева 

од интереса за функсионисање саобраћаја у општини Приједор и улица у насељима биће распоређена како 

слиједи: 

 

А) редовно одржавање локалних путева и улица у насељима ............................. 500.000,00 КМ 

Б) редовно одржавање некатегорисаних јавних путева ........................................ 200.000,00 КМ 

Ц) зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева и  

     улица у насељима ................................................................................................ 150.000,00 КМ 

Д) средства за одређене намјене - помоћ МЗ у смислу одржавања некатегорисаних 

     јавних путева од интереса за мјесне заједнице .................................................  50.000,00 КМ 

Е) средства за одржавање путних објеката и саобраћајне сигнализације ........... 125.000,00 КМ 

Ф) средства за заштиту пута и путног појаса ......................................................... 125.000,00 КМ 

Г) средства за хитне интервенције .......................................................................... 100.000,00 КМ 

Х) средства за суфинансирање реконструкције путева и улица  

     по закључку скупштине (40 %) .......................................................................... 300.000,00 КМ  

И)  реконструкција – асфалтирање .......................................................................... 700.000,00 КМ 

 

УКУПАН РАСХОД: ............................................................................................ 2.250.000,00 КМ 

 

А)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У НАСЕЉЕНИМ  

 

Средства за редовно одржавање и заштиту локалних путева и улица у насељеним у износу од 

500.000,00 КМ се дијеле на: 

 

а1) редовно одржавање асфалтираних локалних путева  и улица ....................... 225.000,00 КМ 

а2) редовно одржавање макадамских локалних путева  и улица ......................... 225.000,00 КМ 

а3) редовно одржавање улица (саобраћајница) у новим насељима ....................... 50.000,00 КМ 

 

а1) Редовно одржавање асфалтираних локалних путева и улица 

 

Средства у износу од 225.000,00 КМ биће распоређена на асфалтиране локалне путеве и улице на бази 

досадашњих улагања, на бази стања путева и улица, приоритета у погледу постојећих аутобуских линија, 

саобраћајног оптерећења, броја становника итд.  

 

Одјељење за стамбено комуналне послове ће на бази континуалног надзора и праћења стања локалних 

путева и улица одређивати приоритете, количину и врсту радова на појединим локалним путевима и улицама у 

насељима (Приједор, Омарска, Козарац, Доња Љубија и Љубија), а нарочито у погледу оштећења у виду 

ударних рупа и осталих оштећења инфраструктурно-комуналног система.  

 

а2) Редовно одржавање макадамских локалних путева и улица 

 

Средства у износу од 225.000,00 КМ биће распоређена према приоритетима које ће одредити Одјељење 

за стамбено комуналне послове на бази континуалног праћења стања путева.  

 

а3) Редовно одржавање саобраћајница у новим насељима 

 

Средства у износу од 50.000,00 КМ биће распоређена према приоритетима које ће одредити Одјељење 

за стамбено комуналне послове преко надзорног органа за путеве и улице.  

 

УКУПНО: А = а1 + а2 + а3 = ................................................................................. 500.000,00 КМ 

 

Б)  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА ОД ИНТЕРЕСА ЗА 

ФУНКСИОНИСАЊЕ САОБРАЋАЈА У ОПШТИНИ ПРИЈЕДОР 

 

За редовно одржавање некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање саобрћаја у 

Општини Приједор предвиђена су средства у износу од 200.000,00 КМ, а исти износ ће бити распоређен на ове 

путеве на основу досадашњих улагања, стања ових путева, приоритета у погледу кориштења итд.  

 

Распоређивање ових средстава одредит ће Одјељење за стамбено комуналне послове преко 

континуалног надзора и праћења стања ових путева на поједине некатегорисане јавне путеве према стању истих 

и врсти потребних радова.  
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Ц) ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ЈАВНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У 

НАСЕЉИМА 

 

За зимско одржавање локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за функсионисање 

саобраћаја и улица у насељима предвиђен је износ од 150.000,00 КМ.  

 

Ова средства су распоређивана на основу досадашњих искустава, Програма - Плана зимске службе за 

период 15.11.2006. године до 15.03.2007. године, који је урађен од стране Одјељења за стамбено комуналне 

послове. Овај износ се односи на период од 01.01.2007. године до 15.03.2007. године и на период 15.11.2007. 

године до 31.12.2007.године.  

 

Д) СРЕДСТВА ЗА ОДРЕЂЕНЕ НАМЈЕНЕ - ПОМОЋ МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

За одржавање некатегорисаних путева у МЗ од интереса за МЗ планирана су средства у износу од 

50.000,00 КМ, која ће бити распоређена на основу захтјева МЗ као и стања истих путева. Савјети МЗ доносе 

годишње планове одржавања некатегорисаних путева важних за функционисање саобраћаја у МЗ на основу 

смјерница одређених од стране Одјељења за стамбено комуналне послове.  

 

Е) СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИХ ОБЈЕКАТА И СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

За одржавање путних објеката (мостови, путни пралази, пропусти, ограде, аутобуска стајалишта) и 

хоризонталне и вертикалне сигнализације планирана су средства у износу од 125.000,00 КМ и иста ће бити 

распоређивана на бази указаних потреба, односно оправданих захтјева.  

 

Ф) СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ ПУТА И ПУТНОГ ПОЈАСА 

 

У циљу заштите локалних путева и некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање 

саобраћаја за општину Приједор и безбједног одвијања саобраћаја на истим (ископ подужних путних канала, 

уређење путног појаса, сјеча ратиња поред пута и сл.) планирана су средства у износу од 125.000,00 КМ и иста 

ће бити распоређена на бази праћења стања на терену и указаних потреба, односно оправданих захтјева.  

 

Г) СРЕДСТВА ЗА ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ  

 

За ова средства планиран је износ од 100.000,00 КМ и иста ће бити распоређена на основу указних 

потреба. Иста средства се односе на интервенције које се не могу напријед предвидјети, али се одређен износ за 

исте мора резервисати. (клизишта, одрони, поплаве, прекид саобраћаја услед елементарних непогода итд.). 

 

Х)  СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПУТЕВА И УЛИЦА ПО ЗАКЉУЧКУ 

СКУПШТИНЕ (40 %) 

  

 За ове потребе планиран је износ од 300.000,00 КМ и иста ће бити распоређивана по захтјевима МЗ а у 

складу са приоритетима које ће Начелнику општине предложити  Одјељење за стамбено комуналне послове на 

бази континуираног праћења стања путева и улица на подручју општине Приједор, као и досадашњих улагања у 

реконструкцију путева и улица а све у вези са реализацијом закључка Скупштине општине Приједор бр. 01-34-

127/05 од 07.10.2005. године гдје се приоритет у реконструкцији (асфалтирању) даје путевима и улицама гдје су 

финансијска улагања од стране мјесног становништва већа од 60%. 

 

И)  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА И УЛИЦА - АСФАЛТИРАЊЕ 

 

Средства за реконструкцију – асфалтирање путева и улица у износу од 700.000,00 КМ се дијеле на: 

 

и1) асфалтирање и пресвлачење тротоара, школских дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта, 

прилазних путева и мање значајних (краћих) улица ............ 300.000,00 КМ 

и2) асфалтирање локалних путева, некатегорисаних путева и улица ................. 400.000,00 КМ 

  

и1) Асфалтирање и пресвлачење тротоара, школских дворишта и дворишта стамбених зграда, паркиралишта, 

прилазних путева и мање значајних (краћих) улица 

 

Средства у износу од 300.000,00 КМ биће распоређена на асфалтирање тротоара, школских дворишта и 

дворишта стамбених зграда, паркиралишта, прилазних путева и мање значајних (краћих) улица, а у складу са 

приоритетима које ће Начелнику општине предложити  Одјељење за стамбено комуналне послове на бази 

континуираног праћења стања ових површина и указаних потреба.  
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и2) Асфалтирање локалних путева, некатегорисаних путева и улица 

 

Средства у износу од 400.000,00 КМ биће распоређена на асфалтирање преосталих дионица 

макадамских локалних путева, дионица значајнијих некатегорисаних путева и улица, а у складу са 

приоритетима које ће Начелнику општине предложити  Одјељење за стамбено комуналне послове на бази 

континуираног праћења стања путева, саобраћајног оптерећења путева, аутобуских линија, броја становника, 

регионалног значаја пута итд.  

 

УКУПНО: И = и1 + и2 = ........................................................................................ 700.000,00 КМ 

 

УКУПНО: А + Б + Ц + Д + Е + Ф + Г + Х+ И ..................................... 2.250.000,00 КМ 

 

III  ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА  

 

Буџетом општине Приједор планирана су средства у износу од 2.250.000,00 КМ за редовно одржавање 

локалних путева, некатегорисаних јавних путева од интереса за функционисање саобраћаја и улица у насељима. 

Ради се о конкретизацији члана 53, 54 и 55. Закона о јавним путевима (Службени Гласник Републике Српске 

број 03/04) као и реализацији накнада предвиђених Одлуком о локалним путевима, некатегорисаним јавним 

путевима и улицама у насељима.  

 

IV  СТРАТЕГИЈСКИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА  

 

Стратегијски циљеви програма одржавања путева и улица су: 

 

 квалитетно одржавање свих улица, локалних и некатегорисаних путева, 

 могућност асфалтирања дионица локалних и важнијих некатегорисаних путева у оквиру редовног 

годишњег одржавања, 

 могућност суфинансирања асфалтирања путева и улица према важећој Одлуци Скупштине општине, 

 квалитетније одржавање тротоара и других јавних асфалтних површина у граду, 

 побољшано оджавање локалних путева са аспекта проширења путног појаса и рјешавања проблема 

одводње површинских вода, 

 безбједније одвијање аутобуског саобраћаја кроз изградњу и одржавање аутобуских стајалишта. 

 

НАПОМЕНА: Да би се што ефикасније реализовали ови циљеви потребно је наћи могућност повећања 

буџетских средстава за одржавање путева на минимално 3.000.000,00 КМ 

 

V ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА  

 

1. Планирана средства по ставкама се могу прераспоређивати на основу оправданог образложења односно 

указаних потреба. О прерасподјели средстава одлучит ће Начелник Општине или ће за исто овластити 

Одјељење за стамбено комуналне послове. 

2. У случају да се планирана средства не остваре (план прихода) у планираном износу пропорционално 

вршити смањење радова по свим ставкама.  

3. Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за разрађивање расподјеле појединих ставки по путним 

релацијама, односно по путевима (улицама) појединачно на основу континуираног надзора истих.  

4. У случају већег износа планираних средстава Одјељење за стамбено комуналне послове задужити за 

доношење Анекса овог Програма.  

5. Континуално вршити контакте са институцијама (Влада РС, Министво саобраћаја и веза РС, ЈП „Путеви 

РС“, Трезор РС) у смислу остварења припадајућих средстава.  

6. Одредити квалитетне инструменте реализације Одлуке о локалним путевима, некатегорисаним јавним 

путевима и улицама у насељима у смислу наплате предвиђених накнада а које су основ за реализацију овог 

Програма. 

7. Ради ефикасног праћења изведених радова и утрошка средстава по појединим ставкама потребно је 

подносити шестомјесечне извјештаје као и годишњи извјештај о реализацији овог Програма.  

8. Саставни дио овог Програма је листа приоритета како су одборници предложили, а  

       Скупштина усвојила. 

________________________________________________________________________________ 
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ( 

„ Службени гласник Републике Српске „бр. 101/04, 

42/05 и 118/05  ), и члана 18. Статута општине 

Приједор ( „ Службени гласник Општине Приједор 

„ бр. 5/2005 ), а у складу са  Закона о грађевинском 

земљишту Републике Српске( „ Службени гласник 

Републике Српске „ бр. 112/2006 ) и на основу 

члана 42. Одлуке о грађевинском земљишту ( „ 

Службени гласник Општине Приједор „ бр. 6/2005 

и 6/2006  ), Скупштина општине Приједор, на XXIX 

сједници одржаној  15.03.2007.  године, донијела је:  

                                                                                                                                 

О Д Л У К У 

о  Програму уређења грађевинског 

земљишта за 2007. годину 

 

 

Члан 1. 

Доноси се Програм уређења градског грађеинског 

земљишта за подручје Општине Приједор за 2007. 

годину ( у даљем тексту: Програм ) 

 

Члан 2. 

Усвојен текст Програма саставни је дио ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

О провођењу ове Одлуке стараће се 

Административна служба , Одјељење за просторно 

уређење и Одјељење за стамбено комуналне 

послове  Приједор. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по 

објављивању у Службеног гласнику Општине 

Приједор. 

 

Број:01-022-18/07                  ПРЕДСЈЕДНИК  

        Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 15.03.2007.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана  21. ,те чланова 23 .-26 . Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске ( 

„Службени гласник Републике“, број 112/06 ), 

члана 42. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту  

( „Службени гласник општине Приједор“, број 6/05 

и 6/06 ) и члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, број 5/05) 

Скупштина општине Приједор, на XXIX сједници 

одржаној 20.03.2007. године донијела је 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА ОБРАЧУН 

НАКНАДЕ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У 2007.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена за обрачун 

накнаде уређења градског грађевинског земљишта 

и то: 

за уже градско подручје  I и II  зоне базна цијена 

износи 100,00 КМ/ м
2
, 

за шире градско подручје  III, IV, V и VI  зоне базна 

цијена износи 50,00 КМ/м
2
.  

 

Члан 2. 

Базна цијена утврђена у члану 1. ове Одлуке 

утврђује се на почетку сваке године на основу 

трошкова из претходне године, а валоризира се 

сваке године на почетку другог полугодишта у 

складу са индексом раста цијена трошкова 

изградње комуналне инфраструктуре у првом 

полугодишту текуће године. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

 

Број:01-022-16/07                    ПРЕДСЈЕДНИК  

        Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Приједор,20.03.2007.г  Прим. др. Азра Пашалић.с.р. 

  * * * 
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На основу члана 27. Закона о грађевинском 

земљишту ( « Службени гласник Републике Српске 

«,број:  112/06 ), члана 30. став 2. Одлуке о 

грађевинском земљишту општине Приједор  

( « Службени гласник општине Приједор «, број: 

6/05 ) и члана 18. Статута општине Приједор   

( « Службени гласник општине Приједор « ,број 

5/05 ), Скупштина општине Приједор на XXIX 

сједници одржаној дана  20.03.2007. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању основице за израчунавање  висине 

једнократне  ренте 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена корисне стамбене површине на 

подручју општине Приједор у 2006. години, која 

служи као основица за израчунавање висине 

једнократне  ренте код  изградње, доградње и 

надзиђивања објеката, као и изградње помоћних 

објеката. 

Члан 2. 

Утврђује се да просјечна коначна грађевинска 

цијена 1 м
2
 корисне стамбене површине на 

подручју општине Приједор износи 850, 00 КМ. 

 

Члан 3. 

Цијене из члана 2. ове Одлуке валоризоваће се у 

току године свака три мјесеца на основу индекса 

раста цијена грађевинских радова у високоградњи и 

нискоградњи. по сумарној методологији и 

подацима које обезбјеђује Завод за статистику. 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

 

Број:01-022-17/07              ПРЕДСЈЕДНИК  

        Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.03.2007.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 50. Закона о уређењу 

простора-Пречишћени текст („ Службени гласник 

Републике Српске“, број 84/02) и члана 18. Статута 

општине Приједор, Скупштина општине Приједор, 

на XXIX сједници одржаној дана  20.03.2007. 

године, донијела је                                                                                       

                                                                                                                             
О Д Л У К У 

о Регулационом плану „Стари град“  у  Приједору 

 

Члан1. 

Доноси се  Регулациони план „Стари град“  у  

Приједору (у даљем тексту: План). 

 

Члан 2. 

Границе простора који је обухваћен Планом 

прецизније су одређене у графичком  дијелу Плана. 

 

Члан 3. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. 

-Текстуални дио Плана садржи: 

  А.Уводно  образложење 

  Б.Постојеће  стање  организације  , уређења  и 

     коришћења  простора 

Ц.Потребе, могућности, циљеви  организације, 

    уређења  и  коришћења простора 

    Д.План  организације ,уређења  и  кориштења 

    простора 

Е.Одредбе  и  смјернице  за  провођење  плана 

Ф.Орјентациони  предрачун  трошкова уређења  

 - Графички дио Плана садржи следеће карте: 

 

1. Постојеће  стање  са  границом 

    обухвата.....................................................Р  1:1000 

2. Извод  из  просторно-планске  документације   

2.1. Извод  из  регулационог  плана  централне  зоне   

       Приједора са  споменичким   

       комплексом............................................Р  1:1000 

2.2. Извод  из  регулационог  плана  „Стари  Град „ 

      (Сл.гласник општине Приједорбр.  

      6/83).......................................................... Р 1:1000 

2.3. Извод  из  Урбанистичког  плана  

3. Валоризација  постојећег  грађевинског   

    фонда...........................................................Р  1:1000 

3.1.План  рушења...........................................Р  1:1000 

4. Инжењерско-геолошка  карта ..................Р  1:1000 

5. План намјене површина ...........................Р  1:1000 

6. План  просторне  организације.................Р  1:1000 

7. План  саобраћаја  .......................................Р  1:1000 

8. План  инфраструктуре (синтезна  

    карта)...........................................................Р  1:1000 

9.Идејно рјешење Хидротехничке  

    инфраструктуре..........................................Р  1:1000 

10.Идејно рјешење Електроенергетскеин 

    фраструкту ра.............................................Р  1:1000 

11. Идејно рјешење Телекомуникација .......Р 1:1000 

12. Идејно рјешење Термотехничких  и   

      плинских  инсталација ............................Р  1:1000 

13. План  грађевинских  и  регулационих 

      линија........................................................Р  1:1000 

14. План  парцелације....................................Р  1:1000 

- Посебан дио: Књига 2 

 

Подаци  о  валоризацији  постојећих  објеката у  

подручју  обухвата. 

Члан 4. 

Елаборат Плана израђен је од стране стручне 

организације А.Д.                               „ 

Индустропројект “ Приједор у мјесецу јануару 

2007. године у папирној и дигиталној  форми , 

прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

Ступањем на снагу ове  Одлуке престаје да важи 

планско рјешење Регулационог плана централне 

зоне Приједора са споменичким комплексом у 

дијелу који обухвата простор између корита Берека 

и улице Мухарема Суљановића површине 1,39 ха.  

 

Члан 6. 

План се излаже на стални јавни увид код 

општинске административне службе надлежне за 

послове просторног уређења. 

 

Члан 7. 

О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за 

просторно уређење. 

Члан 8. 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

 

Број: 01-022-15/07           ПРЕДСЈЕДНИК  

        Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.03.2007.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 107. Закона о локалној самоуправи 

(Службени гласник РС бр. 101/04, 42/04, и 118/05) 

те члана 18. и 67. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/05)  и 

Одлуке о формирању мјесне заједнице Горњи 

Петров Гај  бр. 01-022-8/07, ( Службени гласник 

општине Приједор бр. 1/07), Скупштина општине 

Приједор на XXIX сједници одржаној дана 

20.03.2007. године донијела је:  

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о мјесним заједницама број:01-

022-9/06 (Сл.гл.општине Приједор бр. 1/06) 
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Члан 1. 

У члану 4. став 1.  Одлуке о мјесним заједницама 

број 01-022 – 9/05  од дана   31.01.2005. године  

( Службени гласник општине Приједор бр. 1/06) 

врше се допуне тако што се иза ријечи Зецови 

додају се ријечи  «Горњи Петров Гај«  те се у истом 

члану иза ријечи Љескаре додају   ријечи  «и 

Калајево». 

Члан 2. 

У Прегледу територијалног разграничења мјесних 

заједница у тачки 27. иза назива мјесне заједнице 

Љескаре додају се ријечи  «и Каљево»  те послије 

тачке 48. додаје се  тачка 49. која гласи: «Мјесна 

заједница «ГОРЊИ  ПЕТРОВ ГАЈ» - формира се 

за дијелове насељеног мјеста, односно засеоке- 

Јањићи, Велауле, Савићи, Радивојци I, Радивојци II, 

Лукићи, Мркићи, Тадићи, Здјелари, Павловићи, 

Кобаси и Косови.  

Сједиште МЗ Горњи Петров Гај је Друштвени дом 

у Горњем Петровом Гају. 

У тачки 24. иза текста «Мјесна заједница 

«КЕВЉАНИ» формира се за насељена мјеста»  

бришу се ријечи  «Горњи Петров Гај»  као и ријечи:   

«и Горњи Петров Гај - Јањићи, Велауле, Савићи, 

Радивојци I, Радивојци II, Лукићи, Мркићи, Тадићи, 

Здјелари, Павловићи, Кобаси и Косови.» 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-022-9/07  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.03.2007.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 

20 

На основу члана 7. и 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске ( „Службени гласник РС“ бр. 41/03), члана 

18. Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“ бр. 5/05), члана 10. Одлуке о 

утврђивању критерија за избор и именовања органа 

у јавним предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“ бр. 4/04), Скупштина општине 

Приједор на XXIX сједници одржаној  20.03.2007. 

године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о поновном расписивању јавног конкурса за избор 

и именовање чланова Управног одбора Агенције за 

економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“, 

Приједор 

 

Члан 1. 

Расписује се поновни  јавни конкурс за избор и 

именовање: 

- Управног одбора Агенције за економски 

развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“,  

Приједор – 2 члана 

 

 

Члан 2. 

Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове 

Одлуке, поред општих услова прописаних законом 

морају испуњавати и посебне услове. 

 

Члан 3. 

Општи услови за именовање чланова Управног 

одбора су: 

- да су држављани Босне и Херцеговине 

- да су старији од 18 година 

- да имају општу здравствену способност 

- да нису отпуштени из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ и РС у периоду од 3 године прије дана 

објављивања овог конкурса 

- да нису осуђивани за кривична дјела која их чине 

неподобним за вршење функције директора, члана 

Управног и Надзорног одбора 

- да се против њих не води кривични поступак 

- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. 

Устава БиХ 

- да не обављају извршну функцију и функцију у 

политичкој странци на било којем нивоу или 

обављају другу дужност или активност која доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

РС. 

Члан 4. 

Посебни услови за именовање чланова Управног 

одбора су сљедећи: 

- најмање 2/3 чланова мора имати високу 

стручну спрему (VII степен), 

- познавање проблематике у дјелатности 

којом се бави правни субјекат, 

- познавање садржаја и начина рада органа 

управљања, 

- искуство у раду у привреди, 

- доказани резултати рада на ранијим 

пословима. 

Члан 5. 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 

приложити: 

- увјерење о држављанству, 

- извод из матичне књиге рођених, 

- увјерење о општој здравственој 

способности, 

- овјерену копију дипломе, 

- увјерење о радном стажу, 

- биографија, 

- увјерење да се против кандидата не води 

кривични поступак, 

- писмена изјава о непостојању сукоба 

интереса, 

- писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1. 

Устава БиХ. 

 

Члан 6. 

Јавни конкурс објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Приједор“ и дневном листу „Глас 

Српске“.  
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Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 

дана од дана објављивања јавног конкурса. 

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће 

се рачунати од дана посљедњег објављивања. 

Пријаве се достављају лично или путем поште на 

адресу: Скупштина општине Приједор, Стручна 

служба СО, са назнаком Комисија за избор. 

Ова Одлука ће се објавити у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

 

Број:01-022-20/07                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 20.03.2007. г.     Прим.др Азра Пашали,с.р. 

  * * * 

21 

На основу члана 8. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике 

Српске ( „Службени гласник РС“ бр. 41/03), члана 

18. Статута општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“ бр. 5/05), члана 10. Одлуке о 

утврђивању критерија за избор и именовања органа 

у јавним предузећима и установама чији је оснивач 

Скупштина општине Приједор („Службени гласник 

општине Приједор“ бр. 4/04), Скупштина општине 

Приједор на XXIX сједници одржаној  20.03.2007. 

године, донијела је 

О Д  Л У К У 

о расписивању јавног конкурса за избор и 

именовање једног члана Управног одбора културне 

установе Музеј Козаре Приједор 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 

1. Једног члана Управног одбора културне установе 

Музеј Козара Приједор из реда запослених. 

 

Члан 2. 

Мандат члана Управнг одбора траје до истека 

мандата осталих чланова именованих на период од 

4 (четири) године. 

Члан 3. 

Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове 

одлуке, поред општих услова прописаних Законом, 

морају испуњавати и посебне услове из Закона о 

музејској дјелатности ("Службени гласник РС",бр. 

35/99) и Статута установе Музеј Козаре Приједор. 

 

Члан 4. 

Општи услови за избор и именовање члана 

Управног одбора су: 

- да су кандидати држављани Босне и Херцеговине; 

- да су старији од 18 година; 

- да имају општу здравствену способност; 

- да нису отпуштани из државне службе на основу 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ и Републици Српској у периоду од три године 

прије дана објављивања овог конкурса; 

- да нису осуђивани за кривично дјело, која их чине 

неподобним за вршење функције члана Управног 

одбора; 

- да се против кандидата не води кривични 

поступак; 

- да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. 

Устава БиХ; 

- да нису лица која обављају извршну функцију и 

функцију у политичкој странци на било којем 

нивоу или обављају другу дужност, активност или 

положај који доводи до сукоба интереса како је 

прописано одредбама Закона о сукобу интереса у 

институцијама власти. 

 

Члан 5. 

Посебни услови за избор и именовање члана 

Управног одбора су: 

- висока стручна спрема (VII степен) или виша 

стручна спрема (VI степен) друштвеног 

смјера; 

- доказано стручно знање из дјелатности за коју се 

врши избор и именовање; 

- најмање три године радног искуства из области 

културе; 

- висок професионални углед и квалитет. 

 

Члан 6. 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 

приложити: 

- увјерење о држављанству; 

- извод из матичне књиге рођених; 

- увјерење о општој здравственој способности; 

  (наведени документи не смију бити старији од 6 

мјесеци); 

- увјерење о радном стажу; 

- биографија о кретању у служби; 

- увјерење да се против кандидата не води 

кривични поступак (не старије од три мјесеца); 

- писмена изјава о непостојању сукоба интереса; 

- писмена изјава у вези члана IX тачка 1. Устава 

БиХ. 

Члан 7. 

Јавни конкурс објавиће се у "Службеном гласнику 

РС" и у дневном листу "Глас Српске". 

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана 

објављивања конкурса у дневном листу "Глас 

Српске". 

Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије 

општине Приједор или путем поште на адресу: 

Скупштина општине Приједор - Стручна служба, 

ул.Трг Ослобођења бр. 1, са назнаком: "Комисији 

за избор и именовање Управног одбора установе 

Музеј Козаре - Приједор". 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 

у разматрање. 

Члан 8. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-111-52/07            ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.03.2007.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * *  

 

 

 



Страна  48                                  "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                 БРОЈ:3/07 

__________________________________________________________________________ 

 

22 

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник Републике Српске",бр. 101/04, 

42/05 и 118/05) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор",бр. 5/05) Скупштина општине Приједор 

на XXIX сједници одржаној 20.03.2007. године, 

донијела је  

О Д Л У К У 

о  измјени Одлуке о именовању чланова у 

Скупштини ЈП "Завод за изградњу града" п.о. 

Приједор као представника из Скупштине општине 

Приједор 

 

Члан 1. 

У Одлуци о именовању  чланова у Скупштини 

Јавног предузећа “Завод за изградњу града” п.о. 

Приједор  као представника  из  Скупштине 

општине Приједор број:01-111-180 од 

27.12.2006.године,   умјесто Вучковић Ранка и 

Ђаковић Миленка  именују  се  Куриџа Милан и 

Ромчевић Драган. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  објављивања у  

"Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111- 51/07               ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.03.2007 г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005) те 

члана 10. и 129. Пословника скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 

и 3/06), и Извјештаја мандатно имунитетске 

комисије, Скупштина општине Приједор на XXIX  

сједници одржаној дана  15.03.2007. године, 

донијела је  

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о верификацији мандата одборника Ивић Душка 

 

I 

Верификује се мандат одборнику  СРПСКЕ 

ДЕМОКРАТСКЕ СТРАНКЕ  ДР. ДУШКУ ИВИЋУ,   

из Приједора. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Приједор" 

 

Број: 01-111-45/07    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 15.03.2007.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18.  Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" број 

5/2005) и члана 129. Пословника скупштине  

 

 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор број; 8/2005 и 3/06) Скупштина општине 

Приједор на XXIX сједници одржаној дана  

20.03.2007.године донијела је:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

I- Именује се Комисија за утврђивања права 

власништва на некретнинама на подручју Старог 

града за лица над чијим некретнинама је извршена 

експропријација у периоду до 1990 године 

у саставу: 

 

 1. Торбица Бошко, одборник  

 2. Деспотовић Драгоја, одборник  

 3. Блажевић Месуд, одборник 

 4. Јовић Вера, дипл. инг.архтитектуре 

 5. Матијаш Бранка, дипл. правник 

 

II- Задатак Комисије из тачке И. овог Рјешења је да 

утврди право власништва на некретнинама на 

подручју Старог града за лица над чијим 

некретнинама је извршена експропријација у 

пероду  до 1990 године. 

 

 III- Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-111-53/07             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.03.2007.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" бр. 

5/2005), те члана 129. Пословника скупштине 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор 

на XXIX сједници одржаној дана  20.03.2007. 

године донијела је сљедеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Агенције за економски 

развој општине Приједор "ПРЕДА-ПД" Приједор 

 

1. РЕЉИЋ МИШО, дипломирани економиста из 

Приједора  именује се за директора Агенције за 

економски развој општине Приједор "ПРЕДА-ПД" 

Приједор на период од 4 (четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-46/07      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.03.2007.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" бр. 

5/2005), те члана 129. Пословника скупштине 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор 

на XXIX сједници одржаној дана  20.03.2007. 

године донијела је сљедеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  члана Управног одбора Агенције за 

економски развој општине Приједор "ПРЕДА-ПД" 

Приједор 

 

1. КУРНОГА ДУШАН, дипломирани економиста 

из Приједора именује се за члана Управног одбора 

Агенције за економски развој општине "ПРЕДА-

ПД" Приједор, на период од 4 (четири) године. 

 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-47/07                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.03.2007.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" бр. 

5/2005), те члана 129. Пословника скупштине 

 општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор 

на XXIX сједници одржаној дана  20.03.2007. 

године донијела је сљедеће: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању  члана Управног одбора ЗУ Градске 

апотека Приједор 

 

1. МУТИЋ ЂУРЂИЦА, доктор Медицине  из 

Приједора именује се за члана Управног одбора ЗУ 

Градска апотека Приједор, до истека мандата 

осталих чланова именованих на период од 4 

(четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-48/07                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.03.2007.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор ( 

„Службени гласник Општине Приједор, број: 

5/2005) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор  („Службени гласник општине 

Приједор, број: 8/05 и 3/06), Скупштина општине 

Приједор, на XXIX сједници одржаној 

20.03.2007.године, донијела је следеће  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана  Управног одбора Музеј Козаре 

Приједор 

  

1. РАДАКОВИЋ МАРИЈА, разрјешава се дужности 

члана Управног одбора Музеј Козаре Приједор, 

ради поднешене оставке. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:01-111-50/07                ПРЕДСЈЕДНИЦА  

     Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.03.2007.г.   Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05  и 3/06), 

разматрајући Информацију  о раду  Народне 

библиотеке "Ћирило и Методије" Приједор за 

2006.годину, Скупштина општине Приједор на 

XХIХ сједници одржаној  20.03.2007.године, 

донијела је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација  о раду  Народне 

библиотеке "Ћирило и Методије" Приједор за 

2006.годину.  

 

2. Овај Закључак  ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-62-2/07      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.03.2007.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05  и 3/06), 

разматрајући Информацију  о раду  Музеја Козаре 

Приједор за 2006.годину, Скупштина општине 

Приједор на XХIХ сједници одржаној  

20.03.2007.године, донијела је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација  о раду Музеја Козаре 

Приједор за 2006.годину.  

  

2. Овај Закључак  ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-62-1/07                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.03.2007.г      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05  и 3/06), 

разматрајући Извјештаја  о раду позоришта 

"Приејдор" Приједор за 2006.годину, Скупштина 

општине Приједор на XХIХ сједници одржаној  

20.03.2007.године, донијела је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај  о раду  позоришта 

"Приједор" Приједор за 2006.годину.  

  

2. Овај Закључак  ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-62-3/07  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.03.2007.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана 

128. Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05  и 3/06), 

разматрајући Извјештаја  о раду "Галерије 96" 

Приједор за 2006.годину, Скупштина општине 

Приједор на XХIХ сједници одржаној  

20.03.2007.године, донијела је следећи  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај  о раду  "Галерије 96" 

Приједор за 2006.годину.  

  

2. Овај Закључак  ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-62-4/07                      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.03.2007.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 

33 

ОГЛАСНИ ДИО 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 

заједница етажних власника стамбених зграда 

("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено 

комуналне послове Општинске управе Приједор 

објављује  

  О Г Л А С 

 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 

Општинске управе Приједор извршен је упис  

Заједница етажних власника стамбених зграда у:  

 

  * Регистарском листу број  171/07 Рјешењем број: 

08-372-5/07 од 25.01.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница  за управљањем 

дијелом зграде М.2 улаз бр. 18 Ул. Мајора Милана 

Тепића бр. 18 

Оснивачи: 20 етажна власника дијела зграде-улаза    

Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-улазом 

за рачпун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања  

дијела зграде-улаза.  

Заступа: Стојнић Миленко, предсједник управног 

одбора, самостално и без ограничења. 

____________________________________________

* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор, на 

темељу Рјешења бр. 08-372-14/07 од 

01.03.2007.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарскомлисту бр.7/04, УПИС промјене лица 

овлаштеног за затупање Заједнице за управљање 

зградом, Приједор, Ул. Акад.Јована Рашковића бр. 

40-42, и то како слиједи: 

 Умјесто досадашњег законског заступника 

заједнице Пекија Живане, нови законски 

заступаник исте са даном овог уписа је Радиновић 

Марио. 

____________________________________________ 

*  Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор на 

темељу рјешења број:08-372-16/07 од 

01.03.2007.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу бр. 170/07 УПИС промјене 

лица овлаштеног за заступање Заједнице за 

управљање дијелом зграде, улаз 19, Приједор, Ул. 

Жарка Згоњанина бр. 19, и то како слиједи: 

 Умјесто досадашњег законског 

заступаника заједнице Јанковић Милене, нови 

законски заступник исте са даном овог уписа је 

Крећа Зора. 

____________________________________________ 

*  Регистарском листу број  174/07 Рјешењем број: 

08-372-18/07 од 07.03.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница  за управљање 

улазом бр. 6 Зграде Ц-2Пећани, Приједор, Пећани 

Ц-2 

Оснивачи: 8 етажна власника дијела зграде-улаза    

Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-улазом 

за рачпун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања  

дијела зграде-улаза.  

Заступа: Пранић Сретко,предсједник скупштине 

заједнице самостално и без ограничења. 

____________________________________________ 

* Регистарском листу број  173/07 Рјешењем број: 

08-372-20/07 од 12.03.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница  етажних власника 

дијела зграде, улаз бр. 1 Приједор 

Ул.П.Прерадовића - Његоша Ф 1/3 

 Оснивачи: 20 етажна власника дијела зграде-улаза    

Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-улазом 

за рачпун етажних власника. 



Страна  51                                  "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                 БРОЈ:3/07 

__________________________________________________________________________ 

 

Иступа у правном промету самостално у оквир 

дјелатности,за обавезе одговара цјелокупном 

 имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања  

дијела зграде-улаза.  

Заступа: Јанковић Гордана, предсједник скупштине 

заједнице самостално и без ограничења. 
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"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине 

општине Приједор. 

На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија 

број 65 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Web адреса:  www.opstinaprijedor.org.

Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерак

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


