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Web adresa 
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На основу члана 18. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05) и члана 198. Пословника 

Скупштине општине Приједор",бр. 6/05 и 

3/06) Скупштина општине Приједор на 

XXXIV сједници одржаној дана 

10.10.2007.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о допуни Пословника Скупштине општине 

Приједор 

 

 У Пословнику Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 8/05 и 3/06), врше се допуне 

како слиједи: 

 

Члан 1. 

 У члану 45. Пословника Скупштине 

општине Приједор иза тачке 3 Одбори 

Скупштине  додаје се тачка 4. Надзорни 

одбор. 

 

 

 

 

Члан 2. 

 Иза члана 66. Пословника Скупштине 

општине Приједор додаје се члан 66 а) који 

гласи: 

"Надзорни одбор 

 - врши контролу јавне потрошње у 

општини и  

 - надзор над управљањем и 

располагањем имовином општине". 

 

Члан 3. 

Иза предложеног члана 66 а) Пословника 

Скупштине општине Приједор додаје се члан 

66 б) који гласи 

 Надзорни одбор има 5 чланова које 

именује Скупштине општине, а бирају се из 

реда стручњака економске и правне струке,на 

приједлог политичких странака које 

партиципирају у Скупштини општине. 

 За чланове Надзорног одбора не могу 

се именовати начелник општине и замјеник 

начелника, одборници скупштине општине, 

посланици Народне скупштине Републике 

 Српске, посланици Парламентарне 

скупштине Босне и Херцеговине, чланови 
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Владе Републике Српске и Савјета министара 

Босне и Херцеговине, јавни службеници 

општинске административне службе и остала 

лица која би могла имати сукоб интереса. 

 

Члан 4. 

 У члану 38. став 4 иза ријечи 

"одборник" додаје се "осим у случајевима 

када је то законом или другим општим актом 

другачије регулисано". 

 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу даном  

објављивања у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

Број:01-022-110/07        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:10.10.07.г. Прим. др.Азра Пашалић,с.р 

* * * 
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На основу члана 12.и 98 Закона о локалној 

самоуправи ( «Службени гласник Републике 

Српске» бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

18., 59 до 67 Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" 

5/2005), Скупштина општине Приједор на 

XXXIV сједници одржаној  10.10.2007. 

године, донијела  је: 

 

ОДЛУКА 

О УЧЕШЋУ ГРАЂАНА У ВРШЕЊУ 

ЈАВНИХ ПОСЛОВА 

У ОПШТИНИ ПРИЈЕДОР 

 

 

I – ОПШТА ОДРЕДБА 

Члан 1. 

 Овом одлуком уређује се начин, 

поступак и облици учешћа локалног 

становништва у вршењу јавних послова за 

остваривање локалне самоуправе. 

 Јавни послови су они послови који су 

Законом о локалној самоуправи, Статутом 

општине и другим  прописима стављени у 

надлежност општине. 

 

II – ОБЛИЦИ УЧЕШЋА ЛОКАЛНОГ 

      СТАНОВНИШТВА У ВРШЕЊУ 

      ЈАВНИХ ПОСЛОВА 

Члан 2. 

 Грађани у вршењу јавних послова 

учествују преко: 

 -     партнерске групе за развој, 

- зборова грађана, 

- претходним изјашњавањем, 

- кроз јавну расправу, 

- организовањем радионица, 

- давањем писмених приједлога, 

примједби и сугестија и 

- спровођењем анкета. 

 

Члан 3. 

 Грађани на начин утврђен у члану 2. 

ове Одлуке учествују у припреми и 

доношењу: 

- планова и програма развоја, 

- просторних и урбанистичких 

планова, 

- буџета општине и 

- других аката којима се уређују 

права и обавеза грађана. 

 

Члан 4. 

Надлежни орган општине, на крају 

буџетске године, путем билтена, 

информативног материјала, веб сајта, 

шалтерских служби Општине, обавјештава 

мјесне заједнице, скупштине етажних 

власника, невладине организације, јавна 

предузећа и службе чији је оснивач Општина, 

о активностима планираним за наредну или 

наредне године. 

 

1. Утврђивање потреба 

 

Члан 5. 

Припреме послова за израду планова 

и програма развоја, просторних и 

урбанистичких планова, буџета и других 

општих аката, обављају органи локалне 

управе надлежни за односну област. 

Послови из претходног става 

обухватају прикупљање потребних 

информација, података од грађана, мјесних 

заједница, невладиних организација, јавних 

установа и других субјеката локалне 

заједнице од значаја за израду планова и 

програма развоја локалне заједнице у 

конкретним областима живота и рада. 
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Након прибављених података 

надлежни орган припрема радне верзије 

аката. 

2. Јавна расправа 

 

Члан 6. 

Јавна расправа се спроводи на начин 

да надлежни орган обавјештава субјекте из 

члана 4. ове Одлуке о времену, мјесту и 

начину учешћа локалног становништва у 

поступку разматрања докумената, односно 

објављује тачан датум почетка јавне расправе 

у дневним новинама, другим медијима, на 

огласној табли Општине и мјесних заједница, 

wеб сајту и објављује рок њеног трајања. 

 

Члан 7. 

Јавна расправа се због рационалности 

може организовати за више субјеката из 

члана 4. ове одлуке и траје: 

- за доношење планова и програма 

развоја 30 дана, 

- за доношење буџета 30 дана, 

- за план капиталних побољшања и 

инвестициону политику 30 дана и 

- за остале одлуке 15 дана. 

 

Члан 8. 

Јавној расправи присуствују 

представници надлежних органа локалне 

самоуправе, и представници мјесне заједнице 

на чијем подручју се иста организује. 

 

Члан 9. 

О јавној расправи се води записник у 

коме се евидентирају коментари, приједлози 

и сугестије од значаја за доношење 

докумената. 

Приједлози и сугестије из става 1. 

овог члана могу се доставити у писаној 

форми непосредно на јавној расправи или 

упутити надлежном органу у року од 30. дана 

од дана одржавања јавне расправе. 

 

Члан 10. 

Резиме коментара и ставова о 

прихватању, односно разлозима 

неприхватања приједлога и сугестија са јавне 

расправе надлежни орган доставља 

предлагачу, а предлагач у предвиђеној 

процедури надлежним комисијама. 

Рок за сумирање јавне расправе и 

достављање прдлагачу је 7 дана. 

 

Члан 11. 

Учешће грађана у доношењу планова 

и програма развоја остварује се: 

- кроз претходно изјашњење о 

потребама локалног 

становништва са односног 

подручја на зборовима грађана и 

достављањем приједлога и 

сугестија са ових зборова, 

- путем јавне расправе, 

- организовањем радионица у 

мјесним заједницама, 

- организовањем округлих столова, 

- организовањем стручних скупова, 

- објављивањем нацрта програма на 

wеб сајту Општине и у 

средствима информисања (билтен 

и сл.), 

- анкетирањем. 

 

Члан 12. 

За доношење просторног и 

урбанистичког плана учешће грађана се 

остварује у складу са материјалним 

прописима који регулишу ову област и на 

начин утврђен у пртходном члану. 

 

Члан 13. 

Нацрт буџета се објављује: на wеб 

сајту Општине, у локалним новинама, у 

билтену, те доставља путем информативног 

центра Општине ради омогућавања 

грађанима да доставе сугестије, приједлоге и 

примједбе на одговарајући начин ( путем е-

меила, личног достављања, достављања 

путем поште, дежурног телефона и други 

начин). 

Учешће локалног становништва у 

доношењу буџета остварује се достављањем 

сугестија и приједлога на збору грађана, 

анкетирањем, организовањем радионица у 

мјесним заједницама, организовањем 

округлих столова, стручних скупова и јавних 

расправа по утврђеном програму. 



 Страна                               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                       Број: 10/07 

______________________________________________________________________________ 

 

226

За спровођење јавне расправе у 

поступку доношења буџета и других облика 

учешћа грађана надлежан је орган локалне 

управе за послове финансија. 

 

Члан 14. 

За доношење општих аката којима се 

утврђују права и обавезе локалног 

становништва, учешће локалног 

становништва се остварује:  

- кроз приједлоге и сугестије са 

збора грађана, 

- кроз организовање састанака у 

мјесним заједницама у циљу 

упознавања са садржајем општих 

аката и обавеза које проистичу за 

грађане и 

- по потреби путем јавних 

расправа. 

Начин и поступак учешћа локалног 

становништва у складу са овом Одлуком 

спроводе органи који непосредно примјењују 

пропис који се доноси. 

 

3. Претходно изјашњавање грађана 

 

Члан 15. 

Претходно изјашњавање о потребама 

локалног становништва спроводи се 60 дана 

прије усвајања документа. 

Субјекти из члана 4. ове Одлике 

достављају ради израде аката своје 

приједлоге надлежном органу локалне управе 

у року од 7 дана. 

  

Члан 16. 

Субјекти из претходног члана након 

достављања израђеног акта о истом се 

изјашњавају како слиједи: 

- грађани – преко зборова мјесних 

заједница, 

- органи управе путем 

инфорнативног материјала, wеб 

сајта, шалтера, 

- правна лица – путем 

информативног материјала, 

- заинтересовани субјекти – путем 

информативног материјала. 

 

 

Члан 17. 

Након спроведеног поступка 

претходног изјашњавања надлежни орган 

локалне управе израђује радну верзију 

документа који се доставља начелнику 

Општине ради утврђивања нацрта 

докумената. 

Члан 18. 

Након утврђивања нацрта докумената 

од стране начелника Општине, надлежни 

орган локалне управе документ ставља на 

јавну расправу која не може трајати краће од 

15 дана. 

4. Зборови грађана 

 

Члан 19. 

Зборовима грађана  као облику 

учешћа локалног становништва  у вршењу 

јавних послова присуствују представници 

органа – обрађивача аката који се на збору 

разматра и дају тумачења по одређеним 

питањима. 

Због рационалности исти се могу 

организовати за више мјесних заједница. 

Надлежна служба евидентира 

примједбе и сугестије грађана, обједињује их 

и изражава кроз резиме. 

 

5. Организовање радионица 

 

Члан 20. 

Радионице се организују у циљу 

едукације грађана поводом разматрања 

докумената од значаја за програме развоја и 

задовољавање потреба од непосредног 

интереса локалног становништва. 

Радионице се организују од стране 

органа локалне управе, преко невладиних 

организација и лица која посједују 

одговарајући цертификат за провођење 

одлуке. 

 

6. Анкетирање 

 

Члан 21. 

Анкету спроводе органи локалне 

управе за поједина питања из области за коју 

су надлежни преко органа мјесних заједница. 
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Члан 22. 

Анкетни материјал припрема 

организација овлаштена за вршење ових 

послова у сарадњи са органом локалне управе 

надлежним за област за коју се анкета врши. 

 

Члан 23. 

Анализу анкетног материјала сумира 

надлежни орган и доставља начелнику 

општине ради сагледавања мишљења и 

стварање основа за побољшање стања у 

одређеној области. 

Члан 24. 

Послови који нису регулисани овом 

одлуком  регулисани су: Одлуком о збору 

грађана, Одлуком о мјесним заједницама, 

Статутом општине и Пословником 

Скупштине општине.   

 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

За спровођење ове Одлуке надлежни 

су органи локалне управе. 

 

Члан 26. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број:01-022-111/0          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум: 10.10.07. 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 

XXXIV  сједници одржаној дана 10.10. 2007. 

године, донијела је  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

о верификацији мандата одборника Бариша 

Зорана 

 

I 

Верификује се мандат  БАРИША ЗОРАНУ   

из Приједора, одборнику СРПСКЕ 

РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  

а објавиће се у "Службеном гласнику 

општине Приједор" 

 

Број: 01-111-152/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:10.10.07.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), и члана 129. Пословника 

Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 

општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), а у 

складу са Смјерницама за утврђивање 

престанка мандата изабраних члановима  

органа власти ("Сл.гласник БиХ",бр. 11/03), 

Скупштина општине Приједор на XХXIV 

сједници одржаној 10.10.2007.године, 

донијела је следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборнику у 

Скупштини општине Приједор 

 

1. Рељић Влади, одборнику Скупштине 

општине Приједор, престаје одборнички 

мандат са даном 14.09.2007.године, на основу 

поднесене оставке. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-151/07    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:10.10.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

126 

На основу члана  18. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05) и члана 128. Пословника 

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

разматрајући извјештаја о раду Дјечијег 

вртића "Радост", Скупштина општине 

Приједор на XXXIV сједници одржаној 

10.10.2007.године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Усваја се  извјештај о раду Дјечијег 

вртића "Радост" Приједор  

 

 2. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења, а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-109/07     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:10.10.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

127 

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), 

разматрајући Информацију  о стању објеката 

инфраструктуре у новим насељима. 

Скупштина општине Приједор на XXXIV 

сједници одржаној 10.10.2007.године, 

донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Усваја се  Информација о стању 

објеката инфраструктуре у новим насељима. 

 

 2. У Буџету општине  за 2008.годину 

максимално планирати средства за рјешавање 

проблема инфраструктуре у новим насељима. 

 

 3. Да се општина обрати Влади 

Републике Српске и међународним 

донаторима за помоћ у циљу рјешавања 

инфраструктуре у новим насељима. 

 

 4. За извршење овог закључка 

задужује се начелник Општине и надлежно 

одјељење општинске Административне 

службе. 

 

 5. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-113/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 10.10.07.гПрим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

128 

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), 

разматрајући Информацију  о стању повратка 

и стању инфраструктуре у повратничким 

насељима, Скупштина општине Приједор на 

XXXIV сједници одржаној 10.10.2007.године, 

донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се  Информација о стању 

повратка и стању инфраструктуре 

повратничким насељима. 

 2. Задужује се одјељење за стамено 

комуналне послове да изврши провјеру 

података и евентуалну корекцију Извјештаја 

вазану за податке изнесене у току расправе. 

  

 3. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-112/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:10.10.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

 

129 

На основу члана 17. и 21. став 4. члана 29, 

став 2, члана 30. став 1. и члана 39. став 1. 

Закона о грађевинском земљишту 

("Сл.гласник РС",бр. 112/06) и члана 18. 

Статута општине Приједор ("Сл.гласник 

општине Приједор",бр. 5/05), те чл. 128. 

Пословника Скупштине општине 

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

3/06),Скупштина општине Приједор на 

XXXIV сједници одржаној дана 

10.10.2007.године, донијела је следећи 
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З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Нацрт одлуке о 

грађевинском земљишту.  

 

 2. Овај Закључак ступа на снагу 

даном доношења а објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

. 

Број:01-022-114/07      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:10.10.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
130 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

*** 

Број: 02-023-9/07 

Датум: 13.08.2007.године 

 

На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 101/04, 

42/05 и 118/05 ), а у вези са одредбама члана 

35. Статута општине Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор", број: 5/2005), на 

захтјев Агенције „Преда –ПД“ Приједор, 

Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОПШТА 

АКТА АГЕНЦИЈЕ „ПРЕДА –ПД“ 

ПРИЈЕДОР 

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста , број УО:09/2007 од 

03.08.2007. године и на Одлуку о висини 

личних примања и других накнада 

запослених, број: 10/2007 од 03.08.2007. 

године, који су усвојени на сједници 

Управног одбора ове агенције. 

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а иста ће бити објављена у "Службеном 

гласнику општине Приједор".   

      Начелник Општине 

         Марко Павић,с.р. 

*** 

 

 

Број:02-34-123/07 

Датум, 16.10.2007.године 

 

На основу члана 43. Закона о локланој 

самоуправи ( „Сл.гл.РС“, број:101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 46.Статута општине Приједор 

(„Сл.гласник општине Приједор“, бр. 5/05), а 

у вези са чланом 33. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, 

број: 5/06), Начелник општине Приједор,  д о 

н о с и  

О Д Л У К У 

 

Члан 1. 

Овом одлуком одређују се улице са слабијим 

интензитетом саобраћаја на којима се може 

вршити почетна обука кандидата за возаче 

како слиједи: 

-  путни правац Ћела – Ракелићи – Буснови; 

- путни правац Урије – Јапунџа – Мало 

Паланчиште. 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена у Службеном 

гласнику Општине Приједор. 

 

О б р а з л о ж е н ј е 

 

 Одјељење за стамбено-комуналне 

послове обратило се Начелнику општине са 

захтјевом за утврђивање путних праваца са 

слабијим интензитетом саобраћаја на којима 

се може вршити почетна обука кандидата за 

возаче. Захтјев је образложен чињеницом да 

је у току процес реверификације рада ауто 

школа, те да је то један од услова за њихов 

даљњи рад. 

Одредбама члана 33. Одлуке о безбједности 

саобраћаја на путевима општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, 

број: 5/06), прописано је да Начелник 

општине одређује улице или путеве са 

слабијим интензитетом саобраћаја на којима 

се може вршити почетна обука кандидата за 

возаче. 

 

 

 



 Страна                               "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                       Број: 10/07 

______________________________________________________________________________ 

 

230

Имајући у виду приједлог надлежног 

Одјељења да се путни правци Ћела – 

Ракелићи – Буснови и Урије – Јапунџа – 

Мало Паланчиште одреде за обављање 

почетног дијела оспособљавања у управљању 

возилом, одлучено је као напријед. 

 

            Начелник Општине   

                                      Марко Павић,с.р.   

*** 

Број: 02-40-1107/07 

Датум: 10.08.2007.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), Начелник општине Приједор,   

д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

 

1. Одобравају се новчана средства у износу 

од 50.000,00 КМ, Средњој и основној 

музичкој школи Приједор, на име 

реконструкције и санације објекта ове школе. 

 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 

исплатити из Буџета општине Приједор, на 

терет ставке 6143001- Инвестиционо 

техничко одржавање средњих школа, у 

корист Средње и основне музичке школе – 

Приједор.                 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а о извршењу исте стараће се 

Одјељење за финансије и иста ће бити 

објављена у "Службеном гласнику општине 

Приједор".   

О б р а з л о ж е њ е 

Средња и основна музичка школа Приједор 

обратила се Начелнику општине Приједор са 

захтјевом за пренос планираних средстава из 

Буџета Општине, ради санације и 

реконструкције ове школе. 

Уз захтјев је приложена  документација о 

проведеном поступку набавке , и то: 

обавјештење о набавци, Записник са састанка 

Комисије, број: 0911-418/07 од 

05.07.2007.године, Одлуку о резултатима 

окончаног поступка набавке и избору 

најповољнијег понуђача, број: 0911-423/07 од 

12.07.2007.године, Уговор о извођењу радова, 

закључен између Средње и основне музичке 

школе и понуђача „Градинвест“ д.о.о. 

Приједор, број: 0911-427/07 од 

30.07.2007.године. 

Разматрајући захтјев утврђено је да постоји 

оправданост сходно одредбама члана 20. 

Закона о локалној самоуправи. 

Такође, планом Буџета за 2007.годину 

предвиђена је ставка Инвестиционо техничко 

одржавање средњих школа. 

Имајући у виду све наведено, одлучено је као 

у диспозитиву ове одлуке. 

 

                  Начелник Општине                                                                      

                                           Марко Павић,с.р. 

*** 

Број: 02-40-1224/07 

Датум: 10.09.2007.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), Начелник општине Приједор,   

д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

 

 1. Одобравају се новчана средства у 

износу од 19.182,75 КМ, ЈП Спортској 

дворани „Младост“ Приједор за санацију 

двије свлачионице. 

 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 

исплатити из Буџета општине Приједор, на 

терет ставка 821600 – Инвестиционо-

техничко улагање – спортска дворана 

„Младост“ и други објекти, на жиро рачун 

број: 565 502 4200000192 Бобар банка 

Бијељина - Филијала Приједор, ЈИБ: 

4400705670008. 

 3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а о извршењу исте стараће се 

Одјељење за финансије и иста ће бити 

објављена у "Службеном гласнику општине 

Приједор".  
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О б р а з л о ж е њ е 

ЈП Спортска дворана „Младост“ Приједор из 

Приједора обратила се Начелнику општине 

Приједор са захтјевом за одобрење новчаних 

средстава, ради санације двије свлачионице.  

 Увидом у спис предмета утврђено је 

да је ово предузеће доставило доказе о 

проведеној процедури и то: три понуде (СЗД 

„Трубарац“ Приједор, број: 20/07 од 

27.07.2007.године, СЗР „Подомонт“ 

Приједор, број: 16/07 од 30.07.2007.године и 

„Релукс“ д.о.о. Приједор, број: 22-08/2007 од 

01.08.2007.године), записник Комисије о 

отварању понуда од 20.08.2007.године , те 

Одлука Надзорног одбора о избору 

најповољнијег понуђача за реконструкцију 

двије свлачионице, број: 113/07 од 

20.08.2007.године. 

Разматрајући захтјев утврђено је да постоји 

оправданост сходно одредбама члана 20. 

Закона о локалној самоуправи. 

Такође, планом Буџета за 2007.годину 

предвиђена је ставка Инвестиционо и 

техничко улагање – спортска дворана 

„Младост“ и други објекти. 

На основу изложеног одлучено је као у 

диспозитиву ове одлуке. 

 

   Начелник Општине                                                                       

                             Марко Павић,с.р. 

*** 

Број: 02-81-3/07 

Датум: 27.08.2007.године 

 

На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник Републике Српске", број: 101/04, 

42/05 и 118/05 ) и  члана 35. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор", број: 5/2005), а у вези са 

Мишљењем Министарства унутрашњих 

послова  - Кабинет министра – Инспекторат 

за заштиту од пожара број: К/Б-4-215-399-

2/07 од 14.08.2007.године, Начелник општине 

Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

 

 

 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОПШТА 

АКТА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ  ПРИЈЕДОР 

 

  I 

       Даје се  сагласност на Правилник о 

унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Територијалне ватрогасне 

јединице Приједор број: 01-118/07 од 

01.08.2007.године. 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а иста ће бити објављена у "Службеном 

гласнику општине Приједор".      

                                      Начелник Општине 

                                         Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-111-70/06 

Датум: 12.10.2007.године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 

46. Статута општине Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор", број: 5/2005) а у 

вези са чланом 6. Одлуке о критерјумима, 

начину и поступку расподјеле средстава 

удружењима и фондацијама, Начелник 

општине Приједор, д о н о с и  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању члана 

Комисије за сарадњу са удружењима и 

фондацијама, број: 02-111-70/06 од 

11.05.2006.године 

 

  I 

У члану I тачка 5. Рјешења о именовању 

Комисије за сарадњу са удружењима и 

фондацијама на подручју општине Приједор, 

умјесто: 

 „ Александар Берета, члан“, треба да стоји: 

„ Душко Ивић, члан “. 
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II 

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења 

и биће објављено у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

                              Начелник Општине 

                                            Марко Павић,с.р.                                                                                                                                                             
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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:  

*Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе 

Приједор на темељу рјешења број:08-372-

51/07 од 10.07.2007.године, извршило је у 

регистру заједница етажних власника 

стамбених зграда, у регистарском листу 

бр.173/07 УПИС промјене лица овлаштеног 

за заступање Заједнице етажних власника 

дијела зграде, улаз бр.1 Приједор, Ул. Петра 

Петровића Његоша 1/3 и то како слиједи: 

 Умјесто досадашњег законског 

заступаника заједнице Јанковић Гордане, 

нови законски заступник исте са даном овог 

уписа је Векић Новак. 

_______________________________________ 

* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе 

Приједор, на темељу рјешења бр.08-372-54/07 

од 26.07.2007.године, изршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених 

зграда, у регистарском листу бр. 52/04, 

УПИС промјене лица овлаштеног за 

заступање Заједнице тажних власника за 

управљање зградом у Ул. Илије Стојановића 

бр. 12 у Приједору. 

 

Умјесто досадашњег законског заступника 

заједнице Миљуш Мирка, нови законски 

заступник исте са даном овог уписа је 

Петковић Дарко. 

_______________________________________ 

*  Регистарском листу број  182/07 Рјешењем 

број: 08-372-62/07 од 04.10.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница  за управљање 

зградом Приједор, Ул. Козарска бр.36 

Оснивачи: 7 етажна власника зграде 

Дјелатност: 70320 Управља зградом за 

рачпун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у 

оквиру дјелатности, за обавезе одговара 

цјелокупном имовином. Чланови одговарају 

супсидијарно до висине удјела у плаћању 

трошкова одржавања  дијела зграде. 

Заступа: Ивковић Радомир,предсједник 

скупштине заједнице, самостално и без 

ограничења. 

_______________________________________ 

*  Регистарском листу број  181/07 Рјешењем 

број: 08-372-61/07 од 02.10.2007.године. 

Назив и сједниште: Заједница  етажних 

власника-дио зграде улаз бр. 13 Приједор, Ул. 

Николе Пашића бр. 13 

Оснивачи: 9 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:Гајић Жарко,,предсједник управног 

одбора 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 општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, 

канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/234-481. Wеб адреса: 

www.опстинаприједор.орг. 

 

 


