
 

 
 

 

 

                                    

           

ГОДИНА XIX 

СУБОТА 22.05.2010. 

БРОЈ 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

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

9/07)  и члана 140. Пословника Скупштине општине 

Приједор („Службени глсник општине општине 

Приједор“, број 9/09) а након разматрања Извјештаја 

о извршењу Буџета општине Приједор за период 

јануар – децембар 2009.године, Скупштина општине 

Приједор  на  XVII сједници одржаној 

20.05.2010.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

o усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине 

Приједор запериод јануар – децембар  

2009.године 

 

1.Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине 

Приједор за период јануар-децембар 2009.године. 

 

2.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Приједор. 

 

Број:01-022-52/10         ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.5.2010.г.  Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 51. и 71. Закона о задуживању, дугу 

и гаранцијама Републике Српске (“Службени 

гласник Републике Српске”, број: 30/07), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник 

Републике Српске”, број:101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 18. Статута општине Приједор (“Службени  

 

 

 

 

 

 

гласник Општине Приједор”, број: 5/05 и 9/07), 

Скупштина општине Приједор на XVII сједници 

одржаној 20.05.2010. године, донијела је 

 

ОДЛУКУ 

о задужењу Општине ради реализације пројеката у 

области комуналне инфраструктуре на подручју 

општине Приједор 

 

I 

Овом одлуком задужује се Општина, ради 

реализације пројеката у области комуналне 

инфраструктуре на подручју општине Приједор у 

износу од 2.000.000 КМ (Словима: 

двамилионаконвертибилних марака). 

 

II 

Кредитна средства из тачке I усмјериће се за  

изградњу и реконструкцију путне мреже по 

Програму Општине Приједор за 2010. годину 

(локални и некатегорисани путеви), пијаце на 

Уријама и Пећанима, изградњу и реконструкцију 

домова у мјесним заједницама и изградњу расвјете у 

општини Приједор за 2010. годину. 

III 

Средства из тачке I ове одлуке за која се задужује 

Општина, обезбиједиће се дугорочним банкарским 

кредитом уз следеће услове: 

 

Каматна стопа до 7,5% са шестомјесечним 

еурибором на 6M дан задуживања, 

Рок отплате: 10 (десет година). 
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IV 

Овлашћује се Начелник Општине да, у случају 

потребе, може преносити средства са једног 

пројекта на други, с тим да не доводи у питање 

њихово извршење и о томе на првој наредној 

сједници обавијести Скупштину општине Приједор. 

V 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:01-022-53/10                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.5.2010.г.     Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 27. Закона о уређењу простора – 

пречишћен текст (Сл.гласник РС,бр.84/02,14/03, 

112/06,53/07) и члана 18. Статута општине Приједор 

(Сл.гласник општине Приједор, бр.5/05) Скупштина  

општине Приједор на XVII сједници одржаној дана 

21.05.2010. године, донијела је 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о Плану парцелације и урбанистичко – техничким 

условима за изградњу канализационе  мреже у 

насељу Гомјеница у Приједору 

 

I 

Доноси се План парцелације и урбанистичко – 

технички услови за изградњу канализационе мреже  

у насељу Гомјеница у Приједору (у даљем тексту 

План). 

Границе простора који је обухваћен Планом 

парцелације одређене су у графичком дијелу Плана. 

 

II 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. 

Текстуални дио плана садржи: 

1.  УВОД 

2.  ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 

3.  ПЛАНИРАНА РЈЕШЕЊА 

4.  УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

6.  ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

 

Графички  дио плана садржи: 

 

1.ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –  

   Постојеће стање                             Р=1:2500 

2.ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –  

   Планско рјешење                           Р=1:2500 

3.ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –  

   Синтезна карта                               Р=1:2500 

4.ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ –  

   Планпарцелације                            Р=1:2500 

5. ПЛАН ИНФРАСТРУКТУРЕ – 

   локације пумпних станица            Р=1:250 

 

 

III 

Елаборат Плана, израђен у Урбанистичком 

заводу Републике Српске, а.д. Бањалука у 

мјесецу априлу 2010.године, саставни је дио 

ове одлуке. 

IV 

Планом је утврђен општи интерес за изградњу 

стамбених објеката и за уређивање земљишта за 

ту изградњу (чл.15.став 2. и 48. Закона о 

експропријацији, Службени  гласник Републике 

Српске број: 112/06, 37/07 и 110/08). 

 

План је основа за утврђивање општег интереса 

за експропријацију непокретности за остале 

намјене (члана 15. став 1. Закона о 

експропријацији). 

V 

План је основа за промјену облика и површине 

постојећих парцела градског грађевинског 

земљишта и осталог грађевинског земљишта, у 

смислу чланова 26 и 27 Закона о уређењу 

простора – пречишћени текст (Сл.гласник РС, 

бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана 23.став 

1. тачка 2. Закона о премјеру и катастру 

непокретности (Сл.гласник РС број: 34/06 и 

110/08). 

VI 

План се излаже на стални јавни увид код 

општинског органа управе надлежног за 

послове просторног уређења. 

 

VII 

О провођењу ове одлуке стараће се орган из тачке 

VI ове одлуке. 

VIII 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе 

раније донесени просторно – плански 

документи, проведбеног карактера, у дијелу у 

којем нису у сагласности са Планом. 

 

IX 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-67/10                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 12. и 30. Закона о локалној 

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

и члана 18. Статута општине Приједор („Сл. гласник 

опшине Приједор“, број: 5/05) Скупштина општине 

Приједор, на XVII сједници одржаној 21.05.2010. 

године, доноси 
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ОДЛУКУ 

о прихватању права власништва на 

непокретностима бившег предузећа 

„Аутотранспорт“ а.д. Приједор 

 

Члан 1. 

Општина  Приједор прихвата право власништва на 

непокретностима бившег предузећа 

„Аутотранспорт“ а.д. Приједор наведеним у Одлуци 

Владе РС број: 04/1-012-2-1825/09 од 

01.10.2009.године, уписаним у: 

- з.к.ул. број 7731, КО Приједор (Аутобуска станица 

изграђена на к.ч број 10/164, у површини од  

3.587 м²), 

- з.к. ул. број 7737, КО Приједор (Сервис за прање и 

технички пријем возила, Сервис за путничка возила, 

Сервис за привредна возила, ауто-база, лакирница и 

перионица, хала за оправку тешких возила и 

производњу аутодијелова, све изграђено на к.ч број 

727/51, у површини од 28.950 м²), 

- з.к. ул. број 654 КО Приједор (непокретности 

означене са к.ч. број 648/7, у површини од 2.980 м², 

к.ч. број 11/3, у површини од 118 м², к.ч број 11/1 у 

површини од 670 м², к.ч  број 11/44, у површини од  

600 м² и к.ч број 11/71 у површини од 70 м²), све 

укњижено као власништво Владе РС, са дијелом 1/1. 

По новом премјеру непокретности одговарају 

непокретностима уписаним у пл број 168 КО 

Приједор I и пл. број 5827, КО Приједор II, КАО 

ПОСЈЕД Владе  РС са дијелом 1/1. 

- ванкњижно власништво на непокретностима 

уписаним у зк.ул. бр. 7363 и 521, КО Приједор, што 

се у нарави одсноси на пословне просторије у Ул. 

Јована Рашковића и Владимира Назора у Приједору, 

по новом премјеру исте одговарају дијелу 

непокретности уписаним у пл.број 167/03 и пл. број 

3039/32, оба у КО Приједор I. 

 

Члан 2. 

Ова одлука  представља правни основ за промјену 

уписа права власништва у земљишној књизи 

Земљишног уреда Основног  суда у Приједору и 

права посједа у катастарском операту земљишта за 

КО Приједор I и II. 

Члан 3. 

За реализацију ове одлуке задужује се Служба за 

опште послове. 

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављувања у „Службеном гласнику Општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-64/10                  ПРЕДСЈЕДНИЦА  

        Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.        Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 7. Закона о привредним друштвима 

„ Сл. Гласник РС“, број 127/08), члана 12. и 30. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, 

број: 101/04 и 42/05) и члана 18. Статута општине 

Приједор („Сл. Гласник опшине Приједор“, број: 

5/05) Скупштина општине Приједор, на XVII 

сједници одржаној 21.05.2010. године, доноси 

 

ОДЛУКУ 

о оснивању Привредног друштва „Аутотранспорт“ 

а.д. Приједор 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Скупштина општине Приједор 

оснива привредно друштво „Аутотранспорт“ а.д. 

Приједор, у даљем тексту: Друштво, а по претходно 

донесеној Одлуци Владе РС о преносу права 

власништва број: 0471-02-2-1825/09 од 01.10.2009. 

године. 

Одлуком о оснивању регулише се: 

1. Оснивач  Друштва, 

2. Фирма и сједиште оснивача, 

3. Дјелатност, 

4. Уписани и уплаћени основни капитал Друштва, 

5. Облик и одговорност Друштва, 

6. Број акција, номинална вриједност, врста и класа 

акција и право из акција, 

7. Број акција сваке врсте и класе које су издате, 

8. Неновчани улог, 

9. Органи, заступање и одлучивање у Друштву, 

10.Трошкови оснивања, 

11.Трајање и престанак Друштва. 

 

II ОСНИВАЧ ДРУШТВА 

Члан 2. 

 

Оснивач  Друштва је  Општина Приједор, Трг 

ослобођења 1, матични број: 01066315, ЈИБ: 

4400711050003 

 

III ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ДРУШТВА 

 

Члан 3. 

Друштво послује под пословним именом 

“Аутотранспорт“, акционарско друштво Приједор. 

Скраћена фирма Друштва гласи: “Аутотранспорт“ 

а.д. Приједор. 

Члан 4. 

Сједиште Друштва је: Приједор, Руди Чајевца 5 

 

IV ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

 

Члан 5. 

Дјелатност Друштва је: 

34.300 производња дијелова и прибпра за моторна 

             возила и њихове моторе 

 

50.101 трговина моторних возила на велико 

50.102 трговина моторних возила на мало 

50.103 посредовање у трговини моторним возилима 

50.200 одржавање и оправка моторних возила 
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50.301 трговина дијеловима и прибором за моторна 

             возила на велико 

50.302 трговина дијеловима и прибором за моторна 

             возила на мало 

 

50.303 посредовање у трговини дијеловима и 

             прибором за моторна возила 

50.500 трговина на мало моторним горивима и 

            мазивима 

51.350 трговина на велико дуванским производима 

51.430 трговина на велико електричним апаратима 

            за домаћинство, радио и тв уређајима 

51.470 трговина на велико осталим производима за 

            домаћинство 

51.510 трговина на велико чврстим, течмим и  

           гасовитим горивимс и сличним производима 

51.520 трговина на велико металима и металним 

            рудама 

51.531 трговина на велико дрветом 

51.532 трговина на велико грађевинским 

            материјалом и санитарном опремом 

51.540 трговина на велико металном робом, 

             цијевима, уређајима и опремом за водовоц и 

             гријање 

51.550 трговина на велико хемијским производима 

51.900 остала трговина на велико искључиво за 

             сопствени рачун 

52.487 остала трговина на мало у специјализованим 

            продавницама 

55.403 кафане 

55.510 кантине 

60.211превоз путника у друмском саобраћају 

60.212 превоз путника у градском саобраћају 

60.230 остали превоз у копненом саобраћају 

60.240 превоз робе у друмском саобраћају 

63.210 остале пратеће дјелатности у копненом 

            саобраћају 

63.300 дјелатност путничких агенција и 

            туроператора, остале услуге туристима 

63.400 дјелатност других посредника у саобраћају 

71.100 изнајмљивање аутомобила 

71.210 изнамљивање осталих саобраћајних 

             копнених средстава 

74.300 техничко испитивање и анализа 

- вањска трговина, увоз и извоз роба у оквиру 

регистрованих дјелатности. 

 

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА, УПИСАНИ И 

    УПЛАЋЕНИ 

Члан 6. 

Основни капитал Друштва износи 

укупно.....................................6.287.824,00 КМ, а чине 

га улози у новцу и стварима. 

Улог у стварима изражен је у новчаном 

еквиваленту. 

Основни капитал из става 1.овог члана састоји се од: 

- уписаног и уплаћеног новчаног улога од 20.000 

КМ. 

- уписаног улога у стварима израженог у новчаној 

вриједности од 6.267.824,00 КМ, а према процјени 

судских вјештака вриједности укупне имовине 

стечајног дужника на дан 24.10.2008. године и који 

ће бити реализован у року од 90 дана од дана уписа 

оснивања Друштва. 

 По основу унесеног неновчаног улога 

Друштво има 6.267.824.00 обичних (редовних) 

акција. 

 

VI БРОЈ АКЦИЈА, НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, 

     ВРСТА И КЛАСА И ПРАВО ИЗ АКЦИЈА 

Члан 7. 

Друштво посједује обичне (редовне) акције и то  

6.287.824,00 акција које гласе на име и имају 

вриједност од по 1 КМ. 

 

Члан 8. 

Свака обична акција даје акционарима иста права, 

која укључују нарочито: 

- право приступа правним актима и другим  

  документима и актима Друштва, 

- право учешћа у скупштини  Друштва, 

- право гласа у скупштини Друштва тако да једна 

  акција увијек даје право на један глас, 

- право на исплату дивиденди, након исплате 

  дивиденди на све издате повлашћене акције у 

  пуном износу, 

- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка 

  по ликвидацији Друштва, а након исплате  

  повјерилаца, 

- право пречег стицања акција из нових емисија и 

  замјењивих обвезница, 

- право располагања акцијама. 

 

VII ОБЛИК И ОДГОВОРНОСТ ДРУШТВА 

 

Члан 9. 

Друштво послује као затворено акционарско 

друштво чије се акције издају само његовим 

оснивачима или ограниченом броју других лица у 

складу са законом. 

 

Члан 10. 

У правном промету Друштво има право да 

закључује уговоре и предузима друге правне радње 

у своје име и за свој рачун, самостално и без 

ограничења. 

За обавезе створене у правном промету Друштво 

одговара цјелокупном имовином, а оснивач до 

висине оснивачког улога. 

 

VIII ОРГАНИ, ЗАСТУПАЊЕ И ОДЛУЧИВАЊЕ У 

        ДРУШТВУ 

Члан 11. 

Органи Друштва су: 

1.Скупштина и 

2.Директор  

Члан 12. 

Скупштину Друштва чине акционионари. 

Број и начин избора чланова скупштине Друштва 

регулисаће се посебном одлуком оснивача. 
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Члан 13 

Скупштина  Друштва одлучује о: 

 

- измјенама оснивачког акта, 

- статусним промјенама Друштва, 

- расподјели добити, покрићу губитка, 

- усвајању финансијских извјештаја и извјештаја 

  директора, 

- избору и разрјешењу директора Друштва, 

- престанку Друштва, 

- питањима поднесеним на одлучивање од 

  директора, 

- издацима по основу награђивања директора,  

- другим питањима од значаја за пословање, сходно  

  Закону о привредним друштвима, 

- доноси Статут Друштва, 

 

Члан 14. 

Сазивање, дјелокруг, поступак рада и одлучивања 

Скупштине, као и друга питања значајна за 

пословање и управљање Друштва, регулисаће се 

Статутом Друштва. 

Члан 15. 

Директора Друштва бирају акционари на 

скупштини, на мандат који траје највише 5 година, 

уз могућност поновног избора. Мандат директора 

може да престане на свакој годишњој скупштини, 

ако не буде усвојен годишњи извјештај о 

пословању. 

Члан 16. 

Директор  је надлежан да одлучује о питањима која 

се односе на: 

- заступање Друштва 

- управљање развојем Друштва,  стратегијом и 

   надзирањем администрације Друштва, 

- утврђивање или одобравање пословног плана 

  Друштва, 

- сазивање сједнице скупштине акционара и 

   утврђивање приједлога дневног реда, 

- давање и опозивање прокуре, 

- утврђивање приједлога одлука скупштине 

  акционара и контролу њиховог спровођења, 

- издавање акција у оквиру лимита утврђеног 

  Законом о привредним друштвима, 

- издавање замјењивих обвезница и других хартија 

  од вриједности у складу са Законом о привредним 

  друштвима, 

- утврђивање износа и дана дивиденде, дана 

  плаћања и поступка плаћања дивиденди, 

- доношење других одлука  у складу са статутом и 

  Законом 

Члан 17. 

Дјелокруг, начин рада, овлаштења и одговорност  

директора биће посебно регулисани статутом. 

 

Члан 18. 

Поред органа наведених у члану 11 ове одлуке 

Друштво има и Одбор за ревизију који броји 3 

члана, а бира их скупштина акционара из реда 

независних чланова. 

Члан 19. 

Дјелокруг, начин рада, права и обавезе Одбора за 

ревизију биће посебно регулисани статутом 

Друштва. 

 

IX ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА 

 

Члан 20. 

Друштво се оснива на неодређено вријеме, а 

престаје у случајевима и под условима прописаним 

Законом. 

 

X ТРОШКОВИ ОСНИВАЊА ДРУШТВА 

 

Члан 21. 

Трошкове оснивања Друштва сноси оснивач . 

 

XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

Оснивачки акт Друштва може се измијенити 

одлуком скупштине акционара и одлуком директора 

у случајевима предвиђеним законом. 

 

Члан 23. 

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-65/10                     ПРЕДСЈЕДНИЦА  

        Приједор                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.          Прим.др.  Азра Пашалић,с.р 

*** 

69 

На основу члана 97. Закона о уређењу простора 

(«Сл. гласник РС», бр. 84/02 – пречишћени текст, 

14/03, 112/06, 53/07), члана 54. Закона о јавним 

путевима («Сл. гласник РС» бр. 16/10 – пречишћени 

текст), члана 30. Закона о локалној самоуправи («Сл. 

гласник РС», бр. 101/04, 42/05, 118/05) и члана 18. 

Статута општине Приједор («Сл. гласник општине 

Приједор», бр. 5/05, 9/07), Скупштина општине 

Приједор, на XVII сједници одржаној дана 

21.05.2010. године, донијела је  

 

ОДЛУКУ 

О ЈАВНОМ ОГЛАШАВАЊУ 

НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 

I  Опште одредбе 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком  одређују се зоне на подручју 

општине Приједор (удаљем тексту: општина) на 

којима се могу постављати огласни (рекламни) 

медији, врсте огласних медија, надлежности и 

услови за издавање одобрења за постављање 

рекламних медија и накнаде за постављање истих. 
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Члан 2. 

Оглашавање је представљање и описивање неког 

производа, услуге или дјелатности на посебно 

изграђеним објектима за оглашавање, постављеним 

на јавним и површинама видљивим са јавних 

површина, као и на осталим објектима који се могу 

користити за постављање огласних медија. 

 Оглашавање из става 1. овог члана врше 

правна лица и предузетници. 

 Према сврси, оглашавање се дијели на: 

1.оглашавање за сопствене потребе – које врши 

правно лице или предузетник ради рекламирања 

сопствених производа, услуга и дјелатности, 

2.комерцијално оглашавање – које обавља правно 

лице или предузетник  за потребе трећих лица као 

наручиоца, под условом да је регистровано за 

вршење дјелатности/ услуге рекламе и пропаганде/, 

у складу са важећим законским прописима. 

 

Члан 3. 

Огласним - рекламним објектом, у смислу ове 

Одлуке, не сматра се истакнута фирма, односно 

ознака или натпис који означава да одређено 

физичко или правно лице обавља одобрену 

дјелатност или активност, а постављен је 

непосредно на улазу у објекат, односно пословни 

простор, и прилагођен простору улаза у објекат, 

односно пословни простор у коме физичко или 

правно лице обавља одобрену дјелатност, и за који 

плаћа таксу на истакнуту фирму, у складу са 

Тарифом комуналних такса.  

 

II   Зоне, врсте огласних медија и накнаде 

 

Члан 4. 

За постављање рекламних медија територија 

општине  подијељена је на четири зоне: 

А)  Екстра зона: обухвата простор који је у 

непосредном контакту са Ул. К.П.I Ослободиоца и 

обухвата простор чије границе представљају Ул. Ј. 

Рашковића, дио Ул. Н. Пашића, Светосавска улица, 

дио Ул. Српских великана, Ул. К.П. Првог 

Ослободиоца од «Радетића куле» до моста на Сани, 

ријеком Саном до Берека и даље обалом Берека до 

моста на Береку, даље Ул. М. Суљановића, западном 

границом УП 7, поред зграде Дома здравља 

наставља УЛ. М.М. Тепића до Ослободилаца 

Приједора, дијелом Ул. Б. Нушића до РК «Патрија», 

затим уз РК «Патрија», те Ул. К.П. Првог 

Ослободиоца до раскрснице код  старе  «Југобанке». 

 

Б)  I  зона: обухвата простор омеђен жељезничком 

пругом Суња – Добој, Улицом К.Александра, затим 

Радничком улицом, улицом Српских великана на југ 

(до мјеста гдје се завршава обухват Допуне 

Регулационог плана централне зоне Приједора са 

споменичким комплексом – друга фаза), затим назад 

обалом Сане до моста и даље до ушћа Берека и 

обалом Берека до укрштања Ул. М.Суљановића са 

Улицом Војводе Путника, Ул. Војводе Путника, 

затим Улицом Вожда Карађорђа укључујући 

простор нове зелене пијаце, затим поново Улицом 

В.Путника до жељезничке пруге.  

Прва зона обухвата и Козарску улицу до зграде 

Опште болнице и дио магистралног пута Приједор – 

Б.Лука (од мјеста укључења улице Омладински пут 

на магистрални пут до контакта са екстра зоном). 

 

В) II зона: обухвата простор омеђен жељезничком 

пругом Суња – Добој, затим старим индустријским 

колосјеком кроз круг бившег ГП Мраковица до 

укрштања са Рудничком улицом, затим Улицом 

Илије Бурсаћа до укрштања са Ул. Алеја Козарског 

одреда, затим улицом Алеја Козарског одреда до 

укрштања са границом обухвата Допуне 

Регулационог плана централне зоне Приједора са 

споменичким комплексом – друга фаза, улицом 

С.Великана, Радничком улицом и Ул. Краља 

Александра до жељезничке пруге.  

Друга зона обухвата и простор Старог града (омеђен 

коритом канала Берека), затим насеље Пећани тј. 

простор омеђен улицама Војводе Путника и Меше 

Селимовића, затим западном границом Секције 

један Ревизије Регулационог плана насеља Пећани и 

градским колектором тј. продужетком Улице Вожда 

Карађорђа. Дијелови магистралних путева Приједор 

– Сански Мост, кроз насеље Тукови, (Ул. В. С. 

Степановића), Приједор – Козарска Дубица (Ул. С. 

Родића до укрштања са Аеродромском улицом), те 

Приједор – Нови Град, кроз насеље, такође се налазе 

у склопу II зоне. 

 

Г) III зона: обухвата просторе постојећих насеља у 

склопу урбаног подручја Приједора и урбана 

подручја насеља Омарска, Козарац, Брезичани и 

Љубија. 

Границе подручја представљају осовине наведених 

улица с тим да се одредбе ове Одлуке примјењују на 

објекте и припадајуће парцеле са обе стране улице. 

Саставни дио ове Одлуке је графички прилог – 

Прегледна карта зона 

Члан 5. 

         Под огласним (рекламним) медијима, у смислу 

ове Одлуке, подразумијевају се: 

А/ -    самостојећи рекламни панои (билборд, 

бигборд, мегаборд) 

- самостојећа рекламна витрина (сити лајт, 

тотем) 

- самостојећи рекламни пано на крову објекта 

(дисплеј, макета, фигура, слово, заштитни 

знак, друге кутијасте фигуре, макро екрани 

са филмском или ТВ сликом и слични 

уређаји) 

Б/    Остали огласни медији: 

- рекламни пано на фасади и у оквиру 

балконске ограде, 

- осликана порука на фасади (мурал), 

- транспарент изнад саобраћајнице, 
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- реклама у оквиру заштитне ограде око 

градилишта и рекламно платно на 

градилишним скелама, 

- рекламна фолија на излогу  пословног 

простора, 

- рекламна фолија на површинама возила 

јавног градског и приградског превоза и на 

привредним возилима, 

- јарбол са рекламном заставом, 

- политичко оглашавање, 

- покретни рекламни панои (површине до 

1м2) и слично. 

 

Корисник  мјеста, односно власник самостојећег и 

осталог огласног медија, дужан је исти означити 

пословним именом, односно видно истакнути  назив 

фирме на мјесту како то одобрењем о постављању 

буде одређено.  

Члан 6. 

       Издавање одобрења за постављање огласних 

медија из претходног члана врши се на начин и под 

условима прописаним Законом о уређењу простора, 

Закона о јавним путевима, Одлуком о условима и 

начину постављања, изградње и уклањања објеката 

привременог карактера и овом Одлуком. 

 

Члан 7. 

Јавно оглашавање није дозвољено: 

 

- на објектима и њиховом припадајућем 

простору (тротоар око објекта, двориште, плато, 

паркиралиште и сл.) које користе државни органи, 

органи локалне самоуправе, јавне установе чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе или 

Република (осим спортских објеката), изузев ако се 

оглашавањем истиче назив установе; 

- на површинама намијењеним за кретање 

пјешака, парковским површинама (осим ободно 

према колским површинама), дјечијим 

игралиштима, поред гробаља, споменика, вјерских 

објеката, културним добрима; 

 

- на стубу, лицу и наличју саобраћајног знака, 

паркинг аутомату, стубу семафора, стубу који носи 

ваздушну електро, ПТТ или другу мрежу, у троуглу 

прегледности раскрснице или укрштања пута са 

жељезничком пругом, односно мјесту гдје би 

начином постављања, димензијама, обликом или 

изгледом била угрожена сигурност учесника у 

саобраћају или заклоњена постојећа прометна или 

путоказна сигнализација, односно у путном појасу; 

-  на мјестима гдје би начином постављања, 

димензијама или обликом било онемогућено 

одржавање зелених и других јавних површина, као и 

објеката комуналне инфраструктуре; 

 

Члан 8. 

За постављање огласних – рекламних медија на 

подручју општине плаћају се накнаде чија висина се 

одређује према врсти и рекламној површини 

огласног медија, зони у којој се поставља и сврси 

рекламирања (комерцијално оглашавање или за 

сопствене потребе). 

Висина накнаде  за рекламну површину одређује се 

сразмјерно површини сваке рекламне стране, а за 

рекламне објекте чија површина износи до 1м2, 

накнада се одређује за 1м2.  

Висина накнаде утврђује се на годишњем нивоу, 

изузев накнаде за транспаренте, и политичко 

оглашавање, које се утврђују дневно, а за покретне 

рекламне паное и рекламна платна у оквиру 

заштитне ограде градилишта и на градилишним 

скелама,  накнада се утврђује мјесечно. 

 

Члан  9. 

1. Накнада за постављање рекламног паноа 

(самостојећи, на крову објекта, на фасади, на огради, 

рекламна фолија на излогу, рекламно платно у 

оквиру заштитне ограде градилишта и на 

градилишним скелама) износи: 

Екстра зона    80 КМ/м2 

Прва зона       60 КМ/м2 

Друга зона      40 КМ/м2 

Трећа зона      20 КМ/м2 

 

Накнада за рекламне паное постављене на фасади 

објекта, чија је рекламна површина преко 12 до 25 

м2, обрачунава се у фиксном износу од 1000 КМ, а 

за рекламне паное површине преко 25м2, у фиксном  

износу од 2000 КМ. 

 

2.Накнада за постављање самостојеће рекламне 

витрине (сити лајт, тотем) и окачене на зид износи: 

Екстра зона    70 КМ/м2 

Прва зона       60 КМ/м2 

Друга зона      40 КМ/м2 

Трећа зона      20 КМ/м2 

 

3.Накнада за постављање рекламног јарбола са 

рекламном заставом износи по јарболу:  

 Екстра зона      200  КМ  

 Прва зона         100 КМ 

 Друга зона         80  КМ 

 Трећа зона         40  КМ 

 

4. Накнада за постављање рекламних медија 

неправилног облика (макете, фигуре, слова, 

заштитни знакови и слично) износи: 

 Екстра зона     100 КМ  по рекламном 

медију 

 Прва зона         90  КМ                 

 Друга зона       80  КМ 

 Трећа зона        70 КМ 

      

5. Накнада за постављање дисплеја или макро 

екрана са филмском или ТВ сликом износи: 

 Екстра зона    200 КМ/м2 

 Прва зона      150  КМ/м2 

 Друга зона     100  КМ/м2 

 Трећа зона       50  КМ/м2 
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6. Накнада за постављање транспарента изнад 

саобраћајнице износи: 

 Екстра зона    20 КМ   дневно 

 Прва зона       10 КМ    дневно 

 Друга зона      7,50 КМ  дневно 

 Трећа зона       5 КМ     дневно 

 

7. Накнада за постављање покретног рекламног 

паноа (до 1м2)  износи: 

 Екстра зона и прва зона     20 КМ  мјесечно 

 Друга и трећа зона              10 КМ  мјесечно 

 

8. Накнада за рекламирање на возилима износи   40  

КМ/м2 рекламне површине. 

 

Члан 10. 

Висина накнада  из члана 9. ове Одлуке утврђена је 

за постављање рекламних медија којима се 

рекламирају сопствени производи, услуге и 

дјелатности. 

За комерцијално оглашавање, накнаде из члана 9. 

ове Одлуке, увећавају се за  

100 %. 

Члан 11. 

Накнаду за постављање рекламних медија, на 

захтјев инвеститора, закључком утврђује Одјељење 

за стамбено комуналне послове. 

 

Инвеститор је, уз захтјев, дужан приложити  

урбанистичко техничке услове овјерене од стране 

Одјељења за просторно уређење, и рјешење о 

одобреној дјелатности ради утврђивања да ли се 

рекламирање врши за сопствене потребе или 

комерцијално. 

Накнада се обрачунава за цијели период 

постављања и плаћа унапријед у року одређеном 

закључком (не дужем од седам  дана), а доказ о 

плаћеној накнади се доставља Одјељењу за 

просторно уређење као услов за издавање 

урбанистичке сагласности. 

 

III   Издавање  одобрења 

Члан 12. 

Рјешењем о урбанистичкој сагласности (у даљем 

тексту: одобрење), одобрава се постављање огласног 

медија, а исто, по захтјеву инвеститора, издаје 

Одјељење за просторно уређење. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, одобрење 

за постављање транспарента изнад саобраћајница, 

реклама у оквиру заштитне ограде око градилишта и 

рекламног платна на градилишним скелама када 

нису у екстра зони, покретних рекламних паноа,  

реклама у вријеме предизборне кампање- политичко 

оглашавање и рекламних фолија на површинама 

јавног градског и приградског превоза и на 

привредним возилима, издаје Одјељење за стамбено 

комуналне послове. 

Одобрење за постављање самостојећих огласних 

медија у заштитном појасу магистралних и 

регионалних путева, односно дијеловима тих путева 

који пролазе кроз град, издаје Одјељење за 

просторно уређење. 

 

 

Члан 13. 

Одобрење из става 1. и 3. претходног члана издаје се 

на основу урбанистичко техничких услова 

израђених од стране овлаштеног предузећа за 

израду просторно планске документације и доказа о 

плаћеној накнади обрачунатој у складу са чланом 8. 

и 9. ове  Одлуке. 

Уз захтјев за издавање одобрења потребно је 

приложити: 

- рјешење надлежног органа о одобреној 

дјелатности 

- нацрт огласног медија на формату А-4, са 

димензијам 

- копију катастарског плана са 

идентификацијом 

- посједовни лист 

- земљишно књижни извадак 

- овјерену писмену сагласност власника или 

корисникс земљишта или објекта (уколико 

подносилац захтјева није власник или 

корисник земљишта или објекта) 

- доказ о уплати административне таксе 

- статичко мишљење или атест о начину 

вјешања рекламног паноа 

- атест за начин освјетљења рекламног паноа 

 

Члан 14. 

Одобрењем из претходног члана одређују се 

локација за постављање, димензије огласног медија, 

вријеме на које се поставља, начин одржавања и 

начин уклањања огласног медија. 

 

Члан 15. 

Одобрење за постављање огласног медија издаје се 

на период од једне до пет година, уз приложени 

доказ да је за тражени период плаћена накнада. 

Важност издатог одобрења може се продужити само 

уколико је урбанистичка сагласност издата на 

период од једне године, а у свим осталим 

случајевима инвеститор подноси нови захтјев.  

 

Члан 16. 

Одобрење за постављање транспарента изнад 

саобраћајнице издаје се на период од најмање три до 

највише тридесет дана, са могућношћу продужења. 

Одобрење за постављање покретног рекламног 

паноа (површине до 1м2) издаје се на период од 

најмање једног мјесеца до највише дванаест 

мјесеци. 

Одобрење за постављање рекламе у оквиру 

заштитне ограде градилишта и рекламно платно (са 

отиснутом или осликаном рекламном поруком) на 

градилишним скелама, издају се на период за  

вријеме трајања радова на градилишту, не дужи од 

једне године.   
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Уз захтјев за издавање одобрења за постављање 

транспарента потребно је приложити рјешење 

надлежног органа о одобреној дјелатности или 

манифестацији, приједлог изгледа транспарента са 

димензијама и текстом садржаја и доказ о уплати 

административне таксе. 

Уз захтјев за издавање одобрења за постављање 

рекламе у оквиру заштитне ограде око градилишта 

или на градилишним скелама, потребно је 

приложити одобрење за грађење, нацрт рекламе на 

А-4 формату, са изгледом и димензијама. 

 

Члан 17. 

Возила јавног градског и приградског превоза, као и 

привредна возила, могу се користити за јавно 

оглашавање постављањем рекламних фолија, уз 

претходно прибављено одобрење надлежног органа, 

у сврху властитог или оглашавања у корист трећих 

лица (комерцијално оглашавање). 

Осим услова прописаних Одлуком о јавном превозу 

лица и ствари на подручју општине Приједор, за 

постављање огласног медија из става 1. овог члана, 

неопходно је водити рачуна о испуњености 

посебних услова, односно да се огласни медиј не 

може постављати на стакленим површинама возила. 

Одобрење за постављање огласног медија на 

возилима издаје се на основу претходно 

прибављеног стручног мишљења овлаштене 

институције. 

Члан 18. 

Уз захтјев за издавање одобрења за постављање 

рекламне фолије на површинама возила јавног 

градског и приградског превоза, и на привредним 

возилима, потребно је приложити: 

- рјешење надлежног органа о одобреној 

дјелатности, 

- доказ о власништву возила, односно 

овјерену писмену сагласност власника 

возила, 

- доказ о уплаћеној административној такси 

 

Члан 19. 

Политичко оглашавање се у свему спроводи у 

складу са  Изборним законом  РС и БиХ и Кодексом 

понашања за политичке странке, коалиције, 

независне кандидате и изборне раднике. 

 

Члан 20. 

Све регистроване политичке странке, коалиције и 

независни кандидати којима је дозвољено учешће на 

изборима, су равноправни у кориштењу јавног 

оглашавања у периоду предизборне кампање, а ван 

тог периода, јавно оглашавање регулисано 

Изборним законом РС и БиХ и Кодексом понашања, 

није дозвољено. 

Члан 21. 

Политичко оглашавање којим се промовишу 

политичке странке, коалиције и њихови програми и 

кандидати и воде предизборне кампање, може се 

вршити само у периоду проглашене предизборне 

кампање и на само за то предвиђеним просторима за 

плакатирање (инфо- стубови, инфо-панои, покретни 

панои, закупљени простори за рекламирање), а 

пропагандни материјал мора бити уклоњен 24 часа 

прије почетка предизборне тишине. 

 

IV      Обавезе лица која врше оглашавање 

 

Члан 22. 

  Лице које врши оглашавање, дужно је да: 

- огласни медиј постави и оглашавање врши у 

складу са одобрењем, 

- самостојећи огласни медиј означи 

пословним именом, 

- редовно одржава, стара се о уредном изгледу 

огласног медија, 

- огласни медиј по престанку важења 

одобрења за постављање, о свом трошку 

уклони, а кориштену површину – локацију 

доведе у првобитно стање у року од седам 

дана, а транспарент у року од 24 часа  

- огласни медиј привремено уклони  када је 

неопходно, због извођења радова на заштити 

и одржавању комуналних објеката,             

 

Лице коме је издато одобрење за постављање 

огласног медија, права утврђена одобрењем на 

основу одредаба ове одлуке, не може пренијети на 

друго лице. 

 

   V     Надзор 

Члан 23. 

Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши 

надлежна инспекција и комунална полиција. 

У вршењу надзора инспектор/ комунални полицајац 

овлаштен је да: 

- нареди извршавање утврђених обавеза и 

предузимање мјера за отклањање 

недостатака, 

- нареди отклањање посљедица које су 

учињене радњама или пропустима 

противним одредбама ове одлуке, 

- нареди уклањање огласног медија и  

- предузме друге мјере у складу са законом и 

одлукама скупштине општине 

 

     Огласни медији се уклањају: 

- када се огласни медиј користи или постави 

без одобрења за постављање, 

- када је огласни медиј постављен или се  

користи  супротно условима утврђеним 

одобрењем, 

- када се промијени неки од услова утврђених 

одобрењем, а лице које врши оглашавање се 

не прилагоди у остављеном року, 

- када огласни медиј користи неовлаштено 

лице, 

- када власник огласног медија не доведе 

мјесто, односно огласни медиј у исправно и 
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уредно стање у року који рјешењем  утврди 

инспектор/комунални полицајац 

 

Уклањање огласних медија врши се о трошку 

власника огласног медија, а     уколико исти не 

поступи по рјешењу инспектора/комуналног 

полицајца и уклони огласни медиј, уклањање ће се 

извршити преко другог лица на терет власника 

медија. 

О уклањању огласног медија инспектор/комунални 

полицајац обавјештава орган који је издао одобрење 

за постављање. 

 

VI     Казнене одредбе    

Члан 24. 

  Новчаном казном у износу од 500 КМ до 7000 КМ 

казниће се за прекршај правно лице: 

-  ако постави огласни медиј на мјесту на којем 

постављање није дозвољено (члан 7.) 

-  ако огласни медиј постави или користи без 

одобрења за постављање или супротно одобрењу 

надлежног органа, 

- ако поступи супротно одредбама члана 20. и 

члана 21. ове одлуке  

-  ако поступи супротно одредбама члана 22. Ове 

    одлуке 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у 

износу од 200 КМ до 1800 КМ. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

предузетник новчаном казном у износу од 200 КМ 

до 1000 КМ. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се 

физичко лице новчаном казном у износу од 100 КМ 

до 1000 КМ. 

 

VII     Прелазне и завршне одредбе 

 

Члан 25. 

Поступци за издавање урбанистичке сагласности за 

постављање рекламних медија, који су покренути 

прије ступања на снагу ове одлуке, а који нису 

окончани, водиће се у складу са одредбама ове 

одлуке. 

Члан  26. 

Уклањање постојећих огласних медија за које 

власници, односно корисници нису продужили 

одобрење код Одјељења за стамбено комуналне 

послове, а издато у складу са одредбама Одлуке о 

истицању назива-фирме и постављању рекламних 

табли-паноа и других натписа и транспарената на 

подручју општине Приједор, одредбом члана 18. 

Одлуке о условима и  начину постављања, изградње 

и уклањања објеката привременог карактера, те 

одредбама чланова 36. до 39. Одлуке о комуналном 

реду, и нису платили накнаду за постављање 

рекламних објеката, власници, односно корисници 

су дужни извршити одмах, а у супротном, по истеку 

 

 важности урбанистичке сагласности издате од 

стране Одјељења за просторно уређење. 

Члан 27. 

Одобрење за рекламне објекте који су постављени 

на основу важеће урбанистичке сагласности прије 

ступања на снагу ове Одлуке и за које су власници, 

односно корисници уредно измирили накнаду (за 

текућу годину), издаје Одјељење за стамбено 

комуналне послове до истека важности рјешења о 

урбанистичкој сагласности, у складу са одредбама 

Одлуке о условима и начину постављања, изградње 

и уклањања објеката привременог карактера, а 

висина накнаде утврђује се у складу са одредбама 

ове Одлуке. 

Члан 28. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о истицању назива – фирме и постављању 

рекламних табли -  паноа и других натписа и 

транспарената на подручју општине Приједор («Сл. 

гласник општине Приједор», бр. 9/00, 3/02, 4/04). 

 

Члан 29. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-55/10              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 354. Закона о стварним правима 

(„Сл. гласник Републике српске“ бр. 124/08) и члана 

18. Статута Општине Приједор („Сл. гласник 

општине Приједор“ бр. 9/05), Скупштина општине 

Приједор, на XVII сједници одржаној 21.05.2010. 

године донијела је следећу 

 

О Д Л У К У 

о допуни Одлуке о продаји непокретности 

власништво општине Приједор 

 

Члан 1. 

Овом одлуком врши се допуна Одлуке о продаји 

непокретности власништво општине Приједор 

(„Службени гласник Општине Приједор“ бр. 13/09).   

 

Члан 2. 

У члану 2. додати тачку 4. и 5. којe гласe: 

 

 - „гаража у Приједору, у Улици Николе 

Пашића бр. 10, површине 15,00 м
2
, корисник Сејдић 

Сејфо из Приједора, 

 

 - гаража у Приједору, у Улици Николе 

Пашића бр. 10, површине 15,00 м
2
, корисник 

Вехабовић Мирјана из Приједора.“ 
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Члан 3. 

Ова Oдлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику Општине Приједор“. 

 

Број:01-022-54/10                    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.          Прим. Др. Азра Пашалић,с.р 

*** 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005 и 9/07) 

те члана 10. и 146. Пословника скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 9/09), 

Скупштина општине Приједор на ХVII сједници 

одржаној дана 20.05.2010. године, донијела је  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о верификацији мандата одборника 

 

I 

Верификује се мандат СТУПАР МИЛЕНИ из 

Приједора, одборнику ДЕМОКРАТСКОГ 

НАРОДНОГ САВЕЗА – ДНС Приједор 

 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења  а 

објавиће се у "Службеном гласнику општине 

Приједор" 

 

Број: 01-111-79/10         ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 20.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о реализацији пројеката 

породичне медицине са укупним стањем 

доступности здравствене заштите на подручју 

општине Приједор и реконструкције објеката 

породичне медицине, Скупштина општине Приједор 

на XVII сједници одржаној дана 20.05.2010.године, 

донијела је: 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о реализацији пројеката 

породичне медицине са укупним стањем 

доступности здравствене заштите на подручју 

општине Приједор и реконструкције објеката 

породичне медицине, 

2. Скупштина општине Приједор подржава наставак 

имплементације Пројекта породичне медицине на 

територији општине Приједор и позива све 

потписнике Споразума (Дом здравља Приједор, 

општина Приједор, Министарство здравља и 

социјалне заштите РС и Фонда здравственог 

осигурања РС) на испуњење својих обавеза  ради 

наставка и завршетка пројекта  

 

 

3. Изналажење могућности завршетка адаптације 

Дома здравља Приједор у што краћем року ради 

наставка и реализације пројекта за 2010 - 2011. 

годину 

 

4. Позивају се грађани општине Приједор, односно 

корисници здравствене заштите да изврше 

регистарацију у Дому здравља Приједор  

 

5. Да се изврши измјена у саставу Тима за 

имплементацију пројекта породичне медицине 

 

6. Задужује се Дом здравља да у року од 30 дана 

изради Правилник о раду Тима за провођење 

пројекта породичне медицине 

 

7. Скупштина општине Приједор апелује  на Фонд 

здравственог осигурања имајући у виду број 

регистрованих лица и број становника коме је 

потребна здравствена услуга  да изнађе могућност и 

помогне Дому здравља Приједор до усклађивања 

стварног стања са бројем регистрованих лица. 

 

8.Овај закључак ступа на снагу даном објављивања 

у “Службеном Гласнику општине Приједор”. 

 

Број: 01-022-71/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о дјеловању 

омладинског сектора општине Приједор, Скупштина 

општине Приједор на XVII сједници одржаној дана 

20.05.2010.године, донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Усваја се Информацију о дјеловању омладинског 

сектора општине Приједор. 

 

2.Препоручује се Омладинском савјету општине 

Приједор да изврши измјене и допуне Статута како  

би све омладинске организације општине биле 

пропорционално заступљене у складу са својом 

бројношћу, у раду и одлучивању генералне 

скупштине као и остале битне одредбе Статута које 

ће побољшати рад Омладинског савјета општине 

Приједор водећи рачуна о равноправности полова 

као  и националној заступљености конститутивних 

народа и осталих. 
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3.Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број: 01-022-70/10        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Извјештај о раду  ИПЦ „Козарски 

вјесник“ а.д. Приједор, Скупштина општине 

Приједор на XVII сједници одржаној дана 

20.05.2010.године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду  ИПЦ „Козарски 

вјесник“ а.д. Приједор.  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-69/10        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Извјештај о раду  здравствених и 

социјалних установа на подручју општине Приједор 

у 2009.години,Скупштина општине Приједор на 

XVII сједници одржаној дана 21.05.2010.године, 

донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Усваја се Извјештај о раду здравствеих и 

социјалних установа на подручју општине Приједор 

у 2009.години и то: 

- Дом здравља Приједор 

- Градска апотека Приједор 

- Центар за социјални рад Приједор и  

- ОО Црвени крст Приједор 

 

2.Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-68/10        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о завршетку активности 

на изради Студије саобраћаја урбаног подручја 

општине Приједор, Скупштина општине Приједор 

на XVII сједници одржаној дана 20.05.2010.године, 

донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информација о завршетку активности 

на изради Студије саобраћаја урбаног подручја 

општине Приједор,  

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-66/10        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:20.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о индустријској зони 

„Целпак“, Скупштина општине Приједор на XVII 

сједници одржаној 21.05.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Информација  о индустријској зони 

„Целпак“ Приједор. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-63/10          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 21.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о тренутном стању у 

пластеничкој производњи на подручју општине 

Приједор, Скупштина општине Приједор на XVII 

сједници одржаној 21.05.2010.године, донијела је  
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З А К Љ У Ч А К 

 

1.Усваја се Информација  о тренутном стању у 

пластеничкој производњи на подручју општине 

Приједор. 

 

2.Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-62/10         ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући  Информацију о стању електро 

енергетске инфраструктуре подручја које покрива РЈ 

„Електродистибуција „  Приједор, улагањима, 

перспективама развоја и проблемима, Скупштина 

општине Приједор на XVII сједници одржаној дана 

21.05.2010.године, донијела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Усваја се Информација о стању електро енергетске 

инфраструктуре подручја које покрива РЈ 

„Електродистибуција „  Приједор, улагањима, 

перспективама развоја и проблемима  

 

2.Скупштина општине Приједор констатује да је 

поблем снабдијевања електричном енергијом  један 

од већих проблема у општини и цијени напоре 

Електрокрајине да се стање снабдијевања 

електричном енергијом поправи, али  још увијек 

није задовољна са стањем какво је тренутно. 

 

3.Имајући у виду потребе грађана и привреде, тражи 

се од Електрокрајине да посебну пажњу поклони 

снабдијевању привреде и реконструкцији 

нисконапонске мреже  

 

4.Очекује се од Електрокрајине конкретан план 

рјешавања свих недостатака и отклањање истих по 

приоритетима, а да план буде конкретизован по 

мјестима и роковима рјешења  

 

5.Општина ће на бази добре сарадње са Радном 

јединицом дати свој допринос реализовању 

донешених планова  

 

6.Општина очекује што брже рјешавање 

реконструкције електро мреже по пројектима 

донација 

 

7.Скупштина очекује да ће Електрокрајина 

испоштовати одлуку Владе РС да је Приједор 

приоритет у отклањању недостатака у напајању 

електричном енергијом  

 

8.Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број: 01-022-61/10         ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Приједлог одлуке о Плану парцелације 

и урбанистичко - техничким условима за изградњу 

канализационе мреже у насељу Гомјеница у 

Приједору, Скупштина општине Приједор на XVII 

сједници одржаној дана 21.05.2010.године, донијела 

је: 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Скупштина општине Приједор тражи од 

надлежног одјељења и Тима за израду 

плана, да  размотри могућност проширења 

планираног дијела канализационе мреже у 

насељу Гомјеница у склопу предметног 

планског документа за дијелове: 

- улице Миљаковачке чете и 

Љубијске улице те 

- насеља Доња Ћела (Кмезићи, 

Кантари, Шоботи, Марчетићи и 

преостали дио Миљаковаца) 

 

2. Обавезује се Одјељења за просторно 

уређење да о томе обавијести Скупштину 

општине на наредном засједању. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику 

општине Приједор“. 

 

Број: 01-022-72/10          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  
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РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОГЛАСТИ 

 

На основу одредаба члана 30. Став 1. Алинеја 11. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 101/04, 18/05 и 42/05), 

члана 18. Статута општине Приједор („Службени 

гласник општине Приједор“,број: 5/05 и 9/07) и 

члана 140. Пословника Скупштине општине 

Приједор („Службени гласник општине 

Приједор“,бр. 9/09), Скупштина општине Приједор 

на XVII сједници, одржаној 21.05.2010. године,  д о 

н и ј е л а   ј е 
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ОДЛУКУ 

o преносу права власништва 

 

I 

 Преноси се право власништва на радној 

машини утоваривач-ровокопач Терех 820, са 

општине Приједор на „Водовод“ a.д.  Приједор. 

 

II 

 Право власништва преноси се без 

ограничења и без накнаде. 

III 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-57/10.                    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум21.05.2010.         Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 

На основу одредаба члана 9. и члана 16. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 

112/06), члана 18. Статута општине Приједор 

(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05 

и 9/07) и члана 140. Пословника Скупштине 

општине Приједор («Службени гласник општине 

Приједор», број:9/09), Скупштина општине 

Приједор на XVII сједници, одржаној 21.05.2010. 

године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о куповини  некретнина 

 

1.О д о б р а в а  с е  куповина некретнина- градског 

грађевинског земљишта, ради регулисања 

имовинско-правних односа у сврху привођења 

 земљишта трајној намјени у складу са  

Регулационим планом сервисно услужне и радне 

зоне уз магистрални пут Приједор-Бања Лука и 

радне и стамбене зоне Свале („Службени гласник 

Општине Приједор“, број:3/08) , које некретнине су 

означене са: 

 

Према подацима Земљишне књиге грунтовнице: 

-сувласнички дио од ½ на к.ч.бр. 744/28, зв. Улица, у 

површини од 2396 м2, 

уписана у зк.ул.бр. 8606 к.о. Приједор, као 

сувласништво предузећа „Алекса-Траде“ доо 

Приједор са дијелом ½  и предузећа „Чулић“доо 

Приједор са дијелом ½. 

 

Према подацима катастарског операта земљишта: 

-сувласнички дио од ½ на к.ч.бр. 3872/92 у 

површини од 2396 м2, 

уписана у пл.бр. 5858.к.о. Приједор II као супосјед 

предузећа „Алекса-Траде“ доо Приједор са дијелом 

½  и предузећа „Чулић“доо Приједор са дијелом ½. 

 

2. Д а ј е  с е  сагласност Начелнику општине 

Приједор да, у циљу регулисања међусобних права 

и обавезе  уговорних страна,  закључи купопродајни 

уговор са предузећем „Алекса-Траде“ доо Приједор, 

о куповини сувласничког дијела на некретнинама 

описаним  у тачки 1. ове одлуке по цијени од 70 КМ 

по 1м
2
 земљишта(што за површину од 1198 м2 

износи 83 860 КМ), која цијена је утврђена од стране 

сталног судског вјештака грађевинске струке, 

односно да са предузећем „Алекса-Траде“ доо  

Приједор закључи уговор о компензацији разлике 

вриједности некретнина које су предмет куповине, 

са износом  новчаних накнада обрачунатих по 

основу природних погодности земљишта и накнаде 

за уређење градског грађевинског земљишта- за 

локацију пословног објекта Тржни центар у насељу 

Свале.  

 

3.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-60/10.                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум,21.05.2010.          Прим. Др Азра Пашалић,с.р.  

*** 

На основу одредаба члана 9. и члана 16. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 

112/06), члана 18. Статута општине Приједор 

(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05 

и 9/07) и члана 140. Пословника Скупштине 

општине Приједор («Службени гласник општине 

Приједор», број:9/09), Скупштина општине 

Приједор на XVII  сједници, одржаној 21.05.2010. 

године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о куповини  некретнина 

 

1.О д о б р а в а  с е  куповина некретнина- градског 

грађевинског земљишта предузећа „Prijedor Land 

Development 1“, ради регулисања имовинско-

правних односа у сврху привођења земљишта 

трајној намјени у складу са  Регулационим планом 

сервисно услужне и радне зоне уз магистрални пут 

Приједор-Бања Лука и радне и стамбене зоне Свале 

(„Службени гласник Општине Приједор“, број:3/08), 

које некретнине ће накнадно бити формиране од 

парцела означених са: 

 

Према подацима Земљишне књиге грунтовнице: 

- к.ч.бр. 743/1, 743/6, 743/31, 743/58, 731/4 и 731/904, 

уписане у зк.ул.бр. 3279 к.о. Приједор, као државна 

својина, са уписаним правом коришћења у корист 

„Prijedor Land Development 1“ Prijedor, 

-к.ч.бр.743/23, 731/183, 731/220, 731/221 и 731/23, 

уписане у зк.ул.бр. 7375 к.о. Приједор, као државна 

својина, са уписаним правом коришћења у корист 

„Prijedor Land Development 1“ Prijedor, 
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Према подацима катастарског операта земљишта: 

-к.ч.бр.3872/10, 3872/39, 3872/84, 3872/85, 3872/88 и 

3872/89, 

уписане у пл.бр. 2743.к.о. Приједор II као посјед 

предузећа„Prijedor Land Development 1“ Prijedor. 

 

2. Д а ј е  с е  сагласност Начелнику општине 

Приједор да, у циљу регулисања међусобних права 

и обавеза  уговорних страна,  закључи купопродајни 

уговор са предузећем „Prijedor Land Development 1“ 

Prijedor, о куповини дијела некретнинама описаних  

у тачки 1. ове одлуке, након формирања парцела у 

складу са Регулационим планом, по цијени која ће 

бити утврђена од стране сталног судског вјештака 

грађевинске струке, односно да са предузећем 

„Prijedor Land Development 1“ Prijedor, закључи 

уговор о компензацији разлике вриједности 

некретнина које су предмет куповине, са износом  

новчаних накнада обрачунатих по основу 

природних погодности земљишта и накнаде за 

уређење градског грађевинског земљишта.  

 

3.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-56/10.                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:21.05.2010.        Прим. Др Азра Пашалић,с.р. 

*** 

На основу одредаба члана 15. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», број:  

112/06), члана 18. Статута општине Приједор 

(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05 

и 9/07) и члана 140. Пословника Скупштине 

општине Приједор («Службени гласник општине 

Приједор», број:9/09), Скупштина општине 

Приједор на XVII сједници, одржаној 21.05.2010. 

године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности на замјену  некретнина 

 

1.  Д а ј е   с е  сагласност на замјену  некретнина- 

градског грађевинског земљишта између Општине 

Приједор и предузећа „Чулић“ д.о.о.Приједор - ради 

регулисања имовинско-правних односа у сврху 

привођења земљишта трајној намјени у складу са  

Регулационим планом сервисно услужне и радне 

зоне уз магистрални пут Приједор-Бања Лука и 

радне и стамбене зоне Свале („Службени гласник 

Општине Приједор“, број:3/08) , који уговор ће се 

закључити на следећи начин: 

 

а) уговарач, Општина Приједор, даје предузећу 

„Чулић“ ДОО Приједор следеће непокретности:  

према подацима Земљишне књиге грунтовнице::  

-к.ч.бр.743/33 у пов.од 79 м2, 

-к.ч.бр.743/36 у пов.од 60 м2, 

-к.ч.бр.743/65 у пов. од 48 м2, 

уписане у зк.ул.бр. 7095 к.о. Приједор, као државна 

својина са уписаним правом располагања у корист 

Општине Приједор, 

-к.ч.бр.731/658 у пов.од 167 м2, 

-к.ч.бр. 731/657 у пов.од 90 м2, 

-к.ч.бр. 731/665 у пов.од 201 м2, 

уписане у зк.ул.бр. 853 к.о. Приједор као државна 

својина, са уписаним правом располагања у корист 

Општине Приједор, 

-к.ч.бр.731/142 у пов.од 110 м2, 

уписана у зк.ул.бр. 42 к.о. Приједор као државна 

својина, са уписаним правом располагања у корист 

Општине Приједор, 

-к.ч.бр. 743/28 у пов.од 4795 м2, 

-к.ч.бр. 731/902 у пов.од 2962,  

 уписане у зк.ул.бр. 7308 к.о. Приједор као државна 

својина, са уписаним правом располагања у корист 

Општине Приједор. 

 

Према подацима катастарског операта земљишта 

предметне некретнине су означене са: 

-к.ч.бр.5120/12 у пов.од 79 м2, 

-к.ч.бр. 5121/2 у пов.од 60 м2, 

-к.ч.бр. 5121/6 у пов.од 48 м2, 

-к.ч.бр. 5122/15 у пов.од 167 м2, 

-к.ч.бр.5122/18 у пов.од 90 м2, 

-к.ч.бр. 3873/1 у пов.од 7757 м2, 

 

уписане у пл.бр. 3064 к.о. Приједор II, као посјед 

Општине Приједор са дијелом 1/1. 

 

б) уговарач, предузеће „Чулић“ д.о.о. Приједор, даје 

Општини Приједор следеће непокретности:  

према подацима Земљишне књиге грунтовнице::  

-к.ч.бр.743/51 у пов.од 30 м2, 

уписана у зк.ул.бр. 4257 к.о. Приједор, као својина 

предузећа „Чулић“ Доо Приједор са дијелом 1/1, 

-к.ч.бр. 744/18 у пов.од 86 м2,  

-к.ч.бр. 744/19 у пов.од 2714 м2, 

-к.ч.бр. 744/22 у пов.од 4741 м2, 

-к.ч.бр. 744/32 у пов.од 1806 м2, 

-к.ч.бр. 744/41 у пов.од 858 м2, 

уписане у зк.ул.бр. 7905 к.о. Приједор као својина 

предузећа „Чулић“ Доо Приједор са дијелом 1/1, 

-к.ч.бр. 751/259 у пов.од 142 м2, 

-к.ч.бр. 751/260 у пов.од 4 м2, 

уписане у зк.ул.бр. 6096 к.о. Приједор као својина 

предузећа „Чулић“ Доо Приједор са дијелом 1/1, 

-к.ч.бр. 742/9 у пов.од 1600 м2, 

уписане у зк.ул.бр. 8661 к.о. Приједор као својина 

предузећа „Чулић“ Доо Приједор са дијелом 1/1, 

- сувласнички дио од ½ на к.ч.бр. 744/28 у укупној 

површини од 2396 м2, 

уписане у зк.ул.бр. 8606 к.о. Приједор као својина 

предузећа „Чулић“ Доо Приједор са дијелом ½. 

 

Према подацима катастарског операта земљишта 

предметне некретнине су означене са: 
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-к.ч.бр. 3872/29 у пов.од 1225 м2, 

-к.ч.бр. 3872/48 у пов.од 86 м2,  

-к.ч.бр. 3872/49 у пов.од 1560 м2, 

-к.ч.бр. 3872/82 у пов.од 1240 м2, 

-к.ч.бр. 3872/40 у пов.од 3022 м2, 

-к.ч.бр. 3872/86 у пов.од 4741 м2, 

-к.ч.бр. 3872/146 у пов.од 1806 м2, 

-к.ч.бр. 3872/148 у пов.од 858 м2, 

уписане у пл.бр. 5779/6 к.о. Приједор II као посјед 

предузећа „Чулић“ доо Приједор са дијелом 1/1, 

-сувласнички дио од ½  на к.ч.бр.3872/92 у пов.од 

2396 м2, 

уписана у пл.бр. 5858 .к.о. Приједор II као супосјед 

предузећа „Чулић“ доо Приједор са дијелом ½ и 

предузећа „Алекса-траде“ са дијелом ½. 

 

2. Д а ј е  с е  сагласност Начелнику општине 

Приједор да у циљу регулисања међусобних права и 

обавезе  уговорних страна закључи уговор о замјени 

непокретности. 

 

3. Д а ј е  с е  сагласност Начелнику општине 

Приједор да, обзиром да је већа вриједност 

некретнина које предузеће „Чулић“ доо Приједор 

даје Општини Приједор,   

након закључења Уговора о замјени некретнина, са 

предузећем „Чулић“ доо Приједор закључи Уговор о 

компензацији разлике у вриједности некретнина 

које су предмет замјене (која је утврђена од стране 

сталног судског вјештака грађевинске струке), са 

износом новчаних накнада обрачунатих  по основу 

природних погодности земљишта и накнаде за 

уређење градског грађевинског земљишта. 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор». 

 

Број:01-022-59/10.                    ПРЕДСЈЕДНИЦA 

     Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум 21.05.2010.          Прим. Др Азра Пашалић,с.р.  

*** 

На основу одредаба члана 356. Закона о стварним 

правима ( «Службени гласник Републике Српске», 

број: 124/08 и 58/09), у вези са чланом 5. Закона о 

промету непокретности („Службени лист СРБиХ, 

бр. 38/78, 4/89, 29/90 и 22/91), одредаба члана 18. 

Статута општине Приједор («Службени гласник 

општине Приједор», број:5/05 и 9/07) и члана 140. 

Пословника Скупштине општине Приједор 

(«Службени гласник општине Приједор», број:9/09), 

Скупштина општине Приједор на XVII сједници, 

одржаној 21.05.2010. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о давању сагласности за 

пренос права на некретнинама 

 

1.Даје се сагласност за пренос права на 

некретнинама на Здравствену установу Општа 

болница Приједор, у сврху изградње Центра за 

дијализу у Приједору, и привођење земљишта 

крајњој намјени предвиђеној Регулационим планом 

подручја дијела насеља Урије и Чиркин поље–II 

фаза ( „Службени гласник Општине Приједор, број: 

10/06), које некретнине су означене са: 

-к.ч.бр. 730/8, зв. Урије, ораница у површини од 16 

230 м2, 

-к.ч.бр. 729/251, зв. Урије, ораница у површини од 

11 614 м2, 

уписане у зк.ул.бр. 2298 к.о. Приједор, као државна 

својина, орган управљања Завод за урбанизам и 

комуналне послове Приједор,  

-к.ч.бр. 729/669, зв. Урије, ораница у површини од 4 

816 м2, 

уписана у зк.ул.бр. 2859 к.о. Приједор као државна 

својина, 

-к.ч.бр. 730/44 у површини од 2 017 м2, 

уписана у зк.ул.бр. 2791 к.о. Приједор као државна 

својина. 

Према подацима катастарског операта земљишта 

предметне некретнине су означене са: 

-к.ч.бр. 3019/1, зв.улица Милана Врховца у 

површини од 104 330 м2, уписана у пл.бр. 2235 к.о. 

Приједор II, као посјед Мц.др.Младен Стојановић са 

дијелом 1/1. 

2.     Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-58/10.                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум21.05.2010.         Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 

82 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 

Статута општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 

општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 

15.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за 

суфинансирање трошкова рада ове медијске куће. 

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, на терет ставке 614300 

Учешће у финансирању јавних медија,  на жиро 

рачун број: 562-007-00062639-92, отворен код 

Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009. 

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".   

 

Број: 02-40-693 /10                     Начелник Општине 

Датум: 29.04.2010.г.                    Марко Павић ,с.р.      

*** 



Страна 74                                                        „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                              Број 4/10 

 

На основу одредаба члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04,  

42/05 и 118/05) и члана 46. Статута општине 

Приједор („Службени гласник општине Приједор“, 

број. 5/05),  Начелник општине Приједор, д о н о с и 

   

О Д Л У К У 

о  давању на коришћење просторија 

 

I 

Д а ј у  с е  Агенцији за економски развој општине 

Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор на коришћење  

просторије у објекту бивше управне зграде 

ЦЕЛПАК-а              (четири канцеларије, сала за 

састанке са заједничким коришћењем чајне кухиње 

и санитарног чвора),  ради обављања 

канцеларијских послова Агенције.  

 

II 

Обавезује се  да Агенцији за економски развој 

општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор да 

просторије користи у сврхе назначене у  тачки 1. ове 

одлуке, те да о томе, као и о свим другим 

промјенама везаним за просторије и њихово 

коришћење,  поднесе извјештај Начелнику општине. 

 

III 

Агенцији за економски развој општине Приједор 

„ПРЕДА-ПД“ Приједор ће просторије користити  

без накнаде,  са пажњом доброг домаћина,  и  то у  

временском периоду од 5 година. 

Општина Приједор задржава право да откаже 

коришћење наведених просторија и прије утврђеног 

периода коришћења, с тим да отказни рок траје 30 

дана. 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Приједор“.  

 

Број: 02- 47-11/10                       Начелник Општине 

Датум, 30.4.2010. године            Марко Павић,с.р. 

*** 

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 

Статута општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 

општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

10.000,00 КМ, Атлетском клубу „Приједор“ за 

организацију спортске манифестације Међународне 

уличне трке „Приједор 2010“ која се одржава дана 

13.05.2010.године. 

 

 

II 

Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из Буџета 

општине Приједор, са ставке 6143002  - Ревијалне 

општинске и републичке манифестације, на жиро 

рачун број: 562-007-00002561-35, ЈИБ: 

44006950540005. 

III 

Обавезује се Атлетски клуб „Приједор“ из 

Приједора да након завршетка ове спортске 

манифестације Начелнику општине Приједор 

достави писмени Извјештај о утрошеним 

средствима. 

IV 

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".   

 

Број: 02- 40-644/10                Начелник Општине 

Датум: 21.04.2010.године        Марко Павић,с.р.  

*** 

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 

Статута општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 

општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

1.Одобравају се новчана средства у износу од 

10.000,00 КМ ФК „Рудар – Приједор“ из Приједора 

ради наставка такмичења у Премијер лиги БиХ, 

сезона 2009/2010.   

 

2. Средства из тачке 1. овог Закључка исплатити  из 

Буџета општине  Приједор,  

- износ од 6.500,00 КМ са позиције 6143001- 

Дотација за спортске клубове по програму и  

- износ од 3.500,00 КМ са позиције 6143005- 

Средства резерви за спортске активности, на жиро 

рачун број:562-007-00000145-08, ЈИБ: 

4401534030001. 

       

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о 

извршењу истог стараће се Одјељење за финансије и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Приједор“.  

   

Број: 02-40-874 /10                    Начелник Општине 

Датум: 20.05.2010.године            Марко Павић,с.р.  

*** 

На основу одредаба члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број: 101/04,  

42/05 и 118/05) и члана 46. Статута општине 

Приједор („Службени гласник општине Приједор“, 

број. 5/05), а у вези са  примјеном одредби члана 1.  

Статута ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 

Приједор, Начелник општине Приједор, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

о  давању на коришћење објекта „Љетна башта“ 

Приједор 

 

I 

Д а ј е  с е  ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 

Приједор  на коришћење  објекат „Љетна башта“ 

Приједор, у сврху  обезбјеђења и остваривања права 

и интереса у области културних дјелатности  као 

дијела културних вриједности на простору општине 

Приједор.  

II 

Обавезује се ЈУ „Центар за приказивање филмова“ 

Приједор да  објекат  “Љетна башта“ користи у 

сврхе назначене у  тачки 1. ове одлуке, те да о томе, 

као и   о   свим другим промјенама   везаним за 

објекат и његово коришћење,  поднесе извјештај 

Начелнику општине. 

III 

ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор ће 

објекат користити  без накнаде,  са пажњом доброг 

домаћина,  и  то у  временском периоду од 5 година.  

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број: 02- 477-24/10                    Начелник Општине 

Датум, 28.4.2010. године            Марко Павић,с.р.  

*** 

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 

Статута општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 

општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

o одобравању средстава предузећу  „Водовод“ а.д. 

Приједор 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

15.000,00 КМ предузећу „Водовод“ а.д. Приједор на 

име реконструкције водоводне мреже у Занатској 

улици у Приједору.  

II 

Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из Буџета 

општине Приједор, на терет ставке 615200 (Учешће 

Општине у санацији водовода) у корист предузећа 

„Водовод“а.д Приједор. 

 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

финансија општине Приједор. 

 

 

 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се  у "Службеном гласнику општине 

Приједор".   

 

Број: 02-40-809/10                      Начелник Општине 

Датум: 13.05.2010.године            Марко Павић,с.р. 

*** 

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 

Статута општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 

општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

o одобравању средстава Удружењу пензионера 

П р и ј е д о р 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

34.872,00 КМ Удружењу пензионера општине 

Приједор на име помоћи пензионерима, a према 

Плану утрошка средстава из буџета општине 

Приједор за помоћ пензионерима у 2010.години.  

 

II 

Планом буџета за 2010.годину планирана су 

средства у износу од 210.000,00 КМ, учешће у 

финансирању Удружења пензионера општине 

Приједор. Укупно одобрена средства по овој одлуци 

износе 34.872,00 КМ, а у складу са Планом утрошка 

новчаних средстава из Буџета општине Приједор за 

помоћ пензионерима у 2010.години и биће уплаћена 

на жиро рачун Удружења пензионера општине 

Приједор, број: 5520210002078229, отворен код 

Hipo Alpe Adria Bank. 

III 

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење 

финансија општине Приједор. 

 

IV 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а  

објавиће се  у "Службеном гласнику општине 

Приједор".   

 

Број: 02- 40-849/10               Начелник Општине 

Датум: 20.05.2010.године     Марко Павић,с.р. 

*** 

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана 46. 

Статута општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор", број: 5/2005), Начелник 

општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
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О Д Л У К У 

 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 

10.000,00 КМ Тенис клубу „Др. Младен Стојановић“ 

Приједор из Приједора ради организовања XXXVII 

Меморијалног турнира „Др. Младен Стојановић“ и 

VII ITF Futures турнира, који ће се одржати од 21. до 

31.05.2010.године у Приједору .  

 

2. Средства из тачке 1. овe Одлуке исплатити  из 

Буџета општине  Приједор, позиција 6143002- 

Ревијалне општинске и републичке манифестације, 

на жиро рачун број:562-007-00002551-65, ЈИБ: 

4400704190002. 

       

3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а о 

извршењу истe стараће се Одјељење за финансије и 

иста ће бити објављена у „Службеном гласнику 

општине Приједор“.    

 

Број: 02-40-890/10                     Начелник Општине 

Датум: 21.05.2010.године           Марко Павић,с.р. 

*** 

На основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона о 

празницима Републике Српске, („Сл.гласник РС“, 

бр.43/07), члана 43, алинеја 18. Закона о локалној  

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 46. Статута општине Приједор, 

(„Сл.гласник општине Приједор“ број: 5/05), 

Начелник општине Приједор, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. - На први дан Међународног празника рада, 

01.05.2010. године, могу да раде сви регистровани 

привредни субјекти на подручју општине Приједор 

у периоду  од 07 до 15 часова, изузев државних 

установа и јавних предузећа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Другог и трећег маја 2010. године могу радити 

привредни субјекти на подручју општине Приједор 

у складу са својим потребама и интерним актима 

који регулишу питање радног времена запослених, 

изузев државних установа и јавних предузећа. 

 

3.- Овај Закључак ступа на снагу даном доношења а 

биће објављен у Службеном гласнику општине 

Приједор.  

        

Број : 02-324-198/10              Начелник Општине 

Датум : 27.04.2010.                  Марко Павић,с.р.   

*** 

На основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона о 

празницима Републике Српске, („Сл.гласник РС“, 

бр.43/07), члана 43, алинеја 18. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“ бр 101/04, 42/05 и 

118/05) и члана 46. Статута општине Приједор, 

(„Сл.гласник општине Приједор“ број: 5/05), 

Начелник општине Приједор, доноси  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. – За вријеме републичког празника, Дана побједе 

над фашизмом, 09.05.2010. године, могу да раде сви 

регистровани привредни субјекти на подручју 

општине Приједор у периоду  од 07 до 15 часова. 

 

2.- Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављен у Службеном гласнику општине 

Приједор.  

        

Број : 02-324-232/10             Начелник Општине 

Датум : 07.05.2010.                 Марко Павић,с.р.   
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"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине 

општине и начелника општине. 

На основу члана 176. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 9/09), 

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

канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125. Web adresa: 

www.opstinaprijedor.org. 

 

 

 


