
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                    

           

ГОДИНА XIX 

СРИЈЕДА  27.10.2010. 

БРОЈ 

7 

Web adresa 

www.opstinaprijedor.org 
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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 

гласник општине Приједор“, број: 9/09), а 

након разматрања Извјештаја о извршењу 

Буџета општине Приједор за период јануар-

јуни 2010.године, Скупштина општине 

Приједор на ХX сједници, одржаној дана 

26.10.2010.године, донијела је слиједећу  

 

О Д Л У К У 

о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 

општине Приједор за период   

јануар-јуни 2010.године 

 

1.Усваја се Извјештај о извршењу Буџета 

општине Приједор за период јануар-јуни 

2010.године. 

 

2.Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-100/10    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г. Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
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На основу члана 4. Закона о матичним књигама 

( „Службени гласник Републике Српске“, 

број:111/09) и 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 XX сједници 

одржаној дана, 26.10.2010.године,  донијела је 

 

О Д Л У К У 

о одређивању матичних подручја  

у  општини Приједор 

 

I 

               Овом Одлуком  одређују се матична 

подручја за  која се воде матичне књиге  у 

општини Приједор .      

                             II 

Матична подручја на територији 

општине Приједор су: 

 

1.Матично подручје Приједор за насељена 

мјеста: Приједор, Брезичани, Чејреци, Доња 

Драготиња, Горња Драготиња, Цикоте, 

Јутрогошта, Марини, Раковчани, Ризвановићи, 

Бишћани, Хамбарине, Расавци, Ништавци, 

Алишићи, Зецови, Чараково, Велико 

Паланчиште, Мало Паланчиште, Доњи 

  

 



   Страна    108                                                              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                     Број 7/10 

 

 

 

 

Орловци, Горњи Орловци, Горњи Јеловац, 

Божићи, Црна Долина и Горња Пухарска. 

 

2.Матично подручје Омарска за насељена 

мјеста: Омарска, Бистрица, Градина, Јелићка,  

Кевљани, Криваја, Ламовита, Марићка, 

Нишевићи и Петров Гај. 

 

3.Матично подручје Козарац за насељена 

мјеста: Козарац, Бабићи Брђани,Видовићи, 

Балте, Горњи Гаревци, Дера, Хрнићи, 

Јакуповићи, Козаруша Камичани и Трнопоље. 

 

4.Матично подручје Љубија за насељена мјеста: 

Љубија, Бришево,Доња  Равска Доњи Волар, 

Горња Равска, Горњи Волар, Југовци, Калајево, 

Љескаре,Миска Глава, Раљаш,  Шурковац, 

Тисова  и Жуне. 

 

5.Матично подручје Ракелићи за насељена 

мјеста: Буснови, Гаћани,Миљаковци, Пејићи, 

Петрово-Ћела, Ракелићи, Саничани и 

Томашица. 

III 

Матичне књиге се воде за матична 

подручја  Приједор, Брезичани, Раковчани, 

Расавци и Паланчиште у сједишту Матичнe 

службe општине Приједор, за матично подручје 

Омарска у сједишту Мјесне канцеларије 

Омарска, за матично подручје Козрац у 

сједишту Мјесне канцеларије Козарац, за 

матично подручје Љубија у сједишту Мјесне 

канцеларије Љубија и за матично подручје 

Ракелићи у  сједишту Мјесне канцеларије 

Ракелићи. 

IV 

               Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”.                                                                           

 

Број:  01-022- 101/10           ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г     Прим. др. АзраПашалић,с.р.  

*** 
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На основу чланова  58, 59, 60, и 107. Закона о 

уређењу простора и грађењу („Службени 

гласник Рeпублике Српске“, бр. 55/10), члана 2. 

Закона о одржавању стамбених зграда 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 

16/02 и 65/03),члана 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. 

Статута општине Приједор („Службени 

гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 9/07), 

Скупштинa општине Приједор на ХХ сједници 

одржаној дана 26.10.2010. године донесена је  

 

ОДЛУКА 

о измјени и допуни Одлуке  о уређењу  

централног подручја Приједора 

 

Члан 1. 

У Одлуци о уређењу централног подручја 

Приједора („Службени гласник општине 

Приједор“, бр. 8/09), у члану 2. ставу 1. у: 

- алинеји 1. ријечи «града обухвата 

простор ограничен», замјењују се ријечима: 

«Приједора представља просторну цјелину  

ограничену». 

-    алинеји 2. ријечи: »простор који», 

замјењују се ријечима: «просторну цјелину 

која». 

-    алинеји 3. ријеч «простор», замјењује 

се ријечима »просторну цјелину». 

У члану 2. ставу 2. ријечи « проведбено 

планске документације», замјењују се ријечима   

«спроведбених докумената просторног 

уређења». 

Члан 2. 

   Досадашњи члан 3. мијења се и гласи: 

Изрази и појмови употребљени у овој Одлуци 

имају слиједећа значења: 

- "уређење" - изградња објеката у сврху 

привођења локација коначној намјени, 

организација и коришћење јавних и других 

површина у складу са спроведбеним 

документима просторног уређења и 

техничком документацијом укључујући и 

пројекте вањског уређења уколико  не 

представљају грађење у смислу Закона, као 

и одржавање истих, 

- "грађење објеката" – процес који обухвата 

извођење припремних и грађевинских 

радова (укључујући грађевинско-занатске и 

инсталатерске радове)  за изградњу нових 

објеката, извођење ових радова приликом 

реконструкције, доградње, надоградње код 

постојећих објеката, заштите споменика 

културе (конзервације, рестаурације, 

репродукције и илуминације), те изградње 

привремених објеката и уклањање објеката, 

конструктивна санација постојећих 

објеката, промјена отвора на фасади, 

затварање тераса, лођа и балкона, грађење 

истака и друге интервенције уколико 

представљају грађење у смислу Закона о 

уређењу простора и грађењу;  

- "кориштење"  - употреба објеката, јавних и 

других површина и инфраструктуре у 
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складу са важећим спроведбеним 

документима просторног уређења, 

одобрењем за употребу и одредбама ове 

Одлуке 

- "интервенције на фасади" – постављање 

тенди и висећих реклама, елемената јавне, 

расвјете, брисолеја и другог вида заштите 

од сунца, монтажа и демонтажа клима 

уређаја, постављање антенских стубова и 

уређаја, промјена обраде фасаде у смислу 

материјализације, интервенције на 

отворима на фасади, фасадним елементима, 

украсним и другим елементима на фасади  

грађење истака и друге интервенције којима 

се мијења оригиналан изглед објекта и 

фасаде (зидање димњака и пробијање 

димњачких отвора, вентлационих отвора и 

сл.), а не представљају грађење објеката у 

смислу чл.3. став (2) Закона о уређењу 

простора и грађењу  

- "одржавање" – праћење стања објекта и 

извођење радова нужних за сигурност и 

здравље људи, очување битних техничких 

карактеристика и других услова 

прописаних за изграђени објекат, као и 

извођење радова санације, који не утичу на 

димензије, конструктивни систем, вањски 

изглед објекта, заштиту животне средине, 

те којима се не мијењају услови на основу 

којих је објекат изграђен, активности на 

инвестиционом одржавању у смислу 

очувања квалитета, функционалности  и 

безбједности постојећих објеката као 

цјелине и његових заједничких дијелова, 

модернизацији и побољшавању услова и 

стандарда живота њихових корисника, 

хитне интервеније у смислу Закона о 

одржавању стамбених зграда, обнова и 

бојење фасада, замјена столарије или 

браварије на фасади, замјена и поправке 

кровишта и покрова, уградња и замјена 

олука, измјена елеманата јавне расвјете на 

објектима и око њих, на јавним 

површинама и сл, текуће одржавање јавних 

и других површина, замјена елемената 

урбаног мобилијара,  поправке и замјена 

инфраструктурних водова; 

- "уклањање" - рушење или демонтажа 

објекта или његовог дијела, збрињавање 

отпадног материјала насталог рушењем, 

затеченог материјала, опреме и других 

елеманата и довођење грађевинске парцеле 

или њеног дијела  у уредно стање. 

Уклањање објекта врши се због физичке 

дотрајалости или већих оштећења насталих 

као последица природних или њудским 

дјеловањем изазваних непогода и 

катастрофа или због изградње нових 

објеката у складу са спроведбеним планом.   

и одвожење преосталог материјала;      

- „објекат“ – склоп грађевинских елемената у 

простору који је повезан са земљиштем на 

одређеној локацији са свим инсталацијама, 

постојењима и опремом (зграде свих врста, 

саобраћајни, водопривредни и енергетски 

објекти, објекти комуналне 

инфраструктуре, индустријски, 

пољопривредни и други привредни објекти, 

објекти спорта и рекреације , гробља, 

склоништа и др.), као и захвати у простору 

којима се мијења начин кориштења 

простора, као што су насип, ископ, 

одлагалиште и сл.  

- „зграда“- је објекат чију грађевинску 

цјелину чине хоризонтални и вертикални 

елементи и кров (са свим инсталацијама и 

опремом), који чине функционалну цјелину, 

а намијењена је за становање или обављање 

одређених дјелатности или функција,   

- „индивидуални стамбени објекат“ – је 

зграда стамбене намјене на посебној 

грађевинској парцели са највише три  стана, 

која нема више од подрума и три надземне 

етаже. 

- „индивидуални стамбено-пословни објекат“ 

-  је зграда стамбене и пословне намјене са 

највише три  стана, на посебној 

грађевинској парцели, која нема више од 

подрума и три надземне етаже.   

- „отклањање архитектонских баријера“ – 

стварање услова лицима са умањеним 

тјелесним способностима за самосталан и 

сигуран прилаз објекту и коришћење 

објекта као цјелине или његових појединих 

дијелова. 

- „градилиште“ – земљиште, укључујући и 

привремено заузето земљиште, или објекат 

на којем се гради, као и земљиште потребно 

за омогућавање примјене одговарајуће 

технилогије грађења,  

- "сервисни коридори"- површине за 

комуникацију возила и пјешака које у 

случају потребе треба да  служе за посебне 

намјене (противпожарна  возила, возила 

хитне помоћи, погребна возила, возила 

посебних интервенција, комунална возила 

итд. ), на којима је   забрањено постављање 

било каквих физичких препрека; 

- „друге површине“– све површине које су у 

контакту са јавним површинама  као и 



   Страна    110                                                              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                     Број 7/10 

 

 

 

 

парцеле за редовну употребу објеката 

(дворишта, паркинг простори, зелене 

површине, дјечија игралишта) стамбених, 

стамбено-пословних, пословно-стамбених,  

пословних и других зграда као и 

неизграђено грађевинско земљиште у 

власништву физичких и правних лица.   

- "паркирање"  - прекид кретања возила дужи 

од 5 ( пет )минута, осим прекида који се 

прави  да би се поступило по саобраћајном 

знаку или правилу којим се регулише 

саобраћај; 

- "мрежа градских саобраћајница"- примарна 

и секундарна улична мрежа утврђена 

општинском Одлуком о локалним 

путевима, некатегорисаним путевима и 

улицама у насељима. 

 

Члан 3. 

У члану 5. ријечи: «Законом о уређењу 

простора важећом планском и планско-

проведбеном документацијом», замјењују се 

ријечима: »Законом о уређењу простора и 

грађењу, важећим стратешким и спроведбеним 

документима просторног уређења». 

 

Члан 4. 

У члану 6. став 1. ријечи:» урбанистичку 

сагласност», замјењују се ријечима:»локацијске 

услове». 

Став 2. истог члана мијења се и гласи: 

«За све активности које су дефинисане 

као «грађење објеката» неопходно је прибавити 

одобрење за грађење осим за активности за које 

се у складу са чл. 78. Закона о уређењу 

простора и грађењу не прибавља одобрење за 

грађење, а врше се на основу локацијских 

услова и записника о исколчењу објекта уз 

претходну пријаву урбанистичко-грађевинској 

инспекцији о почетку извођења радова». 

 

Члан 5. 

У члану 7. у ставу 1.ријечи: «мјера 

обезбједе», бришу са, а након ријечи: 

«прописаних», додаје се реченица: «стандарда 

и мјера обезбиједи отклањање архитектонских 

баријера за потребе несметаног приступа, 

кретања, рада и боравка лицима са умањеним 

тјелесним способностима», и даље се наставља 

са рјечју «заштиту». 

У члану 7. иза става 2. додају се ставови 

3,4,5, и 6., како слиједи: 

Одводи штетних гасова, чађи, дима и 

непријатних мириса обавезно се вертикалама 

изводе изнад кровова објеката уз примјену 

одговарајућих димњачких капа и филтера, 

водећи при томе рачуна о положају сусједних 

објеката, позицији отвора на истим, њиховој 

намјени, густини изграђености и сл.  

Обавезе из предходног става односе се на 

објекте чија изградња предстоји и на 

интевенције ове врсте на већ изграђеним 

објектима.   

За отклањање архитектонских баријера у 

објекту одговоран је власник објекта (физичко 

и правно лице) а према важећем Правилнику. 

 Архитектонске баријере које 

онемогућавају приступ лицима са умањеним 

тјелесним способностима уклониће се у року од 

двије године према чл. 60. Став (3) Закона о 

уређењу простора ако постоје техничке 

могућности за извођење таквих радова.  

 

Члан 6. 

У члану 8. све ријечи «објекат», замјењују 

се ријечима «зграде» у одговарајућем падежу. 

 

Члан 7. 

Досадашњи члан 9. мијења се и гласи: 

Грађење стамбене, стамбено-пословне, 

пословно-стамбене и пословне зграде одобрити 

ће се само у случају да је на парцели за њену 

редовну употребу могуће обезбједити довољан 

број паркинг мјеста за путничка возила и 

службена возила што ће се утврдити кроз 

израду урбанистичко-техничких услова а у 

складу са спроведбеним документом 

просторног уређења и Студијом саобраћаја 

урбаног подручја Приједора.  

Грађење стамбено-пословне и пословне 

зграде чија је намјена прање, оправка и 

сервисирање моторних возила одобрит ће се 

само ако пословни простор у склопу парцеле за 

редовно одржавање објекта има обезбјеђене 

услове за паркирање и задржавање моторних 

возила као и и остале услове предвиђене 

Законом о уређењу простора и грађењу и те-

хничким нормативима за  траженедјелатности. 

 

Члан 8. 

У члану 10. иза ријечи «вриједностима», 

додају се ријечи: « и земљишту које служи 

њиховој редовној употреби».  

Члан 9. 

У члану 11.став 1. ријеч:»објектима», 

замјењује се рјечју:»зградама». 

У члану 11. став 2. мијења се и гласи: 

Промјена намјене гараже као самосталног 

објекта уз индивидуални стамбени објекат   или 

гараже у склопу индивидуалног стамбеног 
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објекта   може се одобрити само уколико је на 

парцели за редовну употребу објекта могуће 

обезбједити паркирање у складу са бројем 

стамбених јединица, намјеном и површином 

пословног простора. 

Члан 10. 

У члану 12. иза ријечи :»отвора» додају се 

ријечи: «и врсту материјала», иза ријечи: 

«зградама», додају се ријечи: «могу се  издати 

локацијски услови», а ријечи: «свим етажним 

дијеловима уз предходно достављено идејно 

рјешење», замјењују се ријечима: »основу 

стручне анализе  и уз предходно достављено и 

одобрено идејно рјешење». 

 

Члан 11. 

У члану 14. став 4. брише се. 

 

Члан 12. 

У члану 15. став 3. иза ријечи:»техника», 

додају се ријечи: «остали кабасти материјал и 

сл.». 

Члан 13. 

У члану 16. ријеч: «објеката», замјењује 

се рјечју:»зграда». 

Члан 14. 

У члану 17. став 1. ријечи: 

»урбанистичком сагласношћу», замјењују се 

ријечима:                   »локацијским условима, а 

на основу урбанистичко-техничких услова». 

У члану 17. став 2. мијења се и гласи: 

Ограда не може бити виша од 1,00 м, а 

уколико ограда није транспарентна, не може 

бити виша од 0,60 м. осим у случајевина и на 

начин како је то одређено локацијским 

условима на основу урбанистичко-техничких 

услова у зависности од конкретних услова 

локације, намјене објекта (нпр. индустријски 

објекти, објекти друштвеног стандарда и сл.) и 

захтјевима безбједности саобраћаја. 

 

Члан 15. 

У члану 22. у ставу 1.ријечи:» важећом 

планском документацијом», замјењују се 

ријечима: » важећим спроведбеним 

документима просторног уређења».  

 

Члан 16. 

У члану 23. ријечи:»просторно-планском 

документацијом», замјењују се ријечима:          

»важећим спроведбеним документом 

просторног уређења».  

 

 

 

Члан 17. 

У члану 24. у ставу 1.иза ријечи: 

»карактера и», додаје се ријеч:»одговарајућом», 

а иза ријечи:»Приједора», додају се ријечи:» 

као саставним дијелом исте». 

У члану 24.у ставу 3. ријечи: »важећом 

планском документацијом», замјењују се 

ријечима: »важећим спроведбеним 

документима просторног уређења» 

У члану 24.у ставу 4. ријечи: 

»одговарајуће планске документације», 

замјењују се ријечима: » одговарајућих 

спроведбених докумената просторног 

уређења».    

Члан 18. 

Члану 25.додаје се став 2., који гласи: 

Јавна и друга паркиралишта морају бити 

организована и изведна и у складу са законском 

регулативом, а посебно оном којом се 

регулишу урбанистичко-технички услови за 

планирање простора јавних саобраћајних и 

пјешачких површина прилаза грађевинама и 

др., којима се обезбјеђује кретање дјеце и особа 

са умањеним тјелесним способностима (лица са 

посебним потребама у простору)  

 

Члан 19. 

У члану 26. у ставу 1., иза ријечи: 

»интервенције», додају се ријечи: »као и 

кретање особа са умањеним тјелесним 

способностима».  

Члан 20. 

У члану 28., иза ријечи: »станова», додаје 

се ријеч:» (интерфон)».  

 

Члан 21. 

У члану 33., након ријечи: »члан 7.став 

1.», додаје се реченица:»у  члану 7. ставови 

3.,4.,5.,6., поједине инспекције у складу са 

својим овлаштењима». 

 

Члан 22. 

У члану 34. у ставу 1. ријечи: 

»урбанистичке сагласности» замјењују се 

ријечима «локацијских услова», а након тачке 

3.истог става, додају се нове тачке, како 

слиједи: 

4.Уколико не обезбједи да се одводи штетних 

гасова, чађи, дима и непријатних мириса 

вертикалама изведу изнад кровова објеката уз 

примјену одговарајућих димњачких капа и 

филтера, водећи при томе рачуна о положају 

сусједних објеката, позицији отвора на истим, 

њиховој намјени, густини изграђености и сл. 

(чл. 7. став 3.) 
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5.Уколико, у законском року, ако постоје 

техничке могућности за извођење радова на 

уклањању архитектонске баријере које 

онемогућавају приступ лицима са умањеним 

тјелесним способностима, не уклони те 

баријере. (чл. 7. став 6.) 

Досадашње тачке 4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11., 12., а 

након нове тачке 5., постају тачке 

6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. 

 

Члан 23. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Приједор“.      

 

Број:01-022-102/10     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10. 10.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

111 
На основу члана 30. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

Српске", број: 101/04) и члана 18. Статута 

општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор", број: 5/2005 и 9/07), 

Скупштина општине Приједор на XX сједници 

одржаној дана 26.10.2010.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о усвајању Иницијативе Савеза градоначелника 

/ The Covenat of Mayors initiative/ 

 о смањењу емисије CО2 до 2020. године 

 

Члан 1. 

Усваја се Иницијатива Савеза 

градоначелника / The Covenat of Mayors 

initiative о смањењу емисије CО2 за најмање 

20% до 2020. године. 

 

Члан 2. 

Иницијатива Савеза градоначелника 

представља Иницијативу Европске комисије, 

која пружа могућност водећим европским 

градовима да умање климатске промјене, кроз 

имплементацију напредних локалних политика 

о одрживој енергији које повећавају квалитет 

живота грађана и рјешавају кључна друштвена 

питања. 

Члан 3. 

Овлашћује се Начелник општине 

Приједор да потпише приступни образац са 

Европском комисијом. 

 

 

 

Члан 4. 

Скупштина општине Приједор ће 

обавијестити Европску комисију о својој 

одлуци слањем  е-поруке на адресу / mailbox  

Савеза градоначелника /  The Covenat of 

Mayors. 

Члан 5. 

Скупштина општине Приједор ће од 

Европске комисије примити потврду путем е-

поште са информацијама о наредним корацима. 

 

Члан 6. 

Начелник општине Приједор ће својим 

рјешењем именовати Радну групу за израду 

Акционог плана за одрживу енергију/ 

Sustainable Energy Action Plan/.  

 

Члан 7. 

Акциони план за одрживу енергију/ 

Sustainable Energy Action Plan (SEAP) 

представља стратешки и оперативни документ, 

који дефинише свеобухватан оквир за циљеве 

до 2020. године, односно документ који 

показује како ће локална власт постићи 

смањење емисије до 2020. године. Акциони 

план користи резултате претходно 

припремљеног Пописа / преглед стања емисија 

(BEI), како би идентификовао најбоља подручја 

за акције и могућности за постизање циља 

локалне власти о смањењу CО2. Документ 

дефинише конкретне мјере редукције заједно са 

временским оквирима и додијељеним 

одговорностима. 

Члан 8. 

Рок за израду Акционог плана за 

одрживу енергију / Sustainable Energy Action 

Plan (SEAP), укључујући Попис / преглед стања 

емисија (BEI), је једна (1) година од датума 

потписивања приступног обрасца са Европском 

комисијом. 

Члан 9. 

Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-103/10     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г     Прим. др. Азра Пашалић 

*** 

112 

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 
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општине Приједор бр 9/09), разматрајући 

Информацију о броју и структури привредних 

субјеката (физичких и правних лица) на 

подручју општине Приједор, Скупштина 

општине Приједор на XX сједници одржаној 

дана 26.10.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Информација о броју и 

структури привредних субјеката (физичких и 

правних лица) на подручју општине Приједор. 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-104/10     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

*** 

113 

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 ЈУ Дјечији вртић „Радост“ за 

школску 2009/10.годину, Скупштина општине 

Приједор на XX сједници одржаној дана 

26.10.2010.године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Извјештај о раду  ЈУ 

Дјечији вртић „Радост“ за школску 2009/10 

годину 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-105/10      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

114 

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 културне установе „Галерија 

96“ Приједор, Скупштина општине Приједор на 

ХХ сједници одржаној дана 26.10.2010.године, 

донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Извјештај о раду  културне 

установе „Галерија 96“ Приједор  

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објавиљивања  у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

Број:01-022-106/10     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

115 

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 активностима и дјеловању 

националних мањина, Скупштина општине 

Приједор на XX сједници одржаној дана 

26.10.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Информација о актив-

ностима и дјеловању националних мањина на 

подручју општине Приједор. 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-107/10     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

116  

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 Улогу 

локалне заједнице у смањењу социјалне 

искључености грађана, Скупштина општине 

Приједор на XX сједници одржаној дана 

26.10.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Информација о улози 

локалне заједнице у смањењу социјалне 

искључености грађана. 

 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-108/10    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

  

На основу одредаба 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 XX сједници, 

одржаној 26.10.2010. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта 

путем непосредне погодбе 

 

1. О д о б р а в а  с е  продаја  непосредном 

погодбом  по тржишној цијени, ради 

комплетирања грађевинске парцеле у сврху 

изградње пословно стамбеног објекта, 

предузећу „Приједорпутеви“ АД Приједор - 

грађевинског земљишта које је означено са: 

Према подацима земљишне књиге 

Основног суда у Приједору: 

к.ч.бр.11/100 у површини од 3 м,
2 

-к.ч.бр. 11/117 у површини од 2 м
2
, 

уписане у зк.ул.бр.7957 к.о. Приједор као 

државна својина са уписаним правом 

располагања у корист Општине Приједор. 

Према подацима катастарског операта 

земљишта: 

-к.ч.бр. 1009/2 у површини од 3 м2, 

-дио к.ч.бр. 1009/3 у површини од 2 м2, 

уписане у пл.бр. 998 к.о. Приједор I као посјед 

предузећа „Приједорпутеви“ АД Приједор. 

  

2. Д а ј е  с е  сагласност Начелнику општине 

Приједор да у циљу регулисања међусобних 

права и обавезе  уговорних страна, а у складу са 

одредбама члана 16. став 1. тачка д) Закона о 

грађевинском земљишту («Службени гласник 

Републике Српске», бр: 112/06), закључи 

купопродајни уговор са предузећем „ 

Приједорпутеви“ АД Приједор о продаји 

земљишта описаног у тачки 1. ове одлуке по 

цијени од 5.000 КМ, која цијена је утврђена од 

стране овлаштеног судског вјештака 

грађевинске струке.   

 

 

 

  

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-109/10.       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:26.10.10.г    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), одредаба члана 25. Закона о 

експропријацији („Службени гласник 

Републике Српске“, број:112/06, 110/08), 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 XX сједници, одржаној 26.10.2010. 

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 земљишта, 

ради регулисања имовинско-правних односа у 

поступку регулације корита ријеке 

Милошевице, у сврху привођења земљишта 

трајној намјени у складу са Планом 

парцелације за подручје градских насеља Нова 

Орловача, Врбице, Тополик и Целпак 

(„Службени гласник Општине Приједор“, 

број:4/06), које земљиште је означено са: 

Према подацима катастарског операта 

земљишта: 

-к.ч.бр. 5322/1  у површини од 751 м2, 

-к.ч.бр. 5322/2 у површини од 916 м2, 

-к.ч.бр.5322/5 у површини од 59 м2, 

-к.ч.бр. 5322/6 у површини од 13 м2, 

уписане у пл.бр. 4228.к.о. Приједор 2 као посјед 

Марјановић Николе Остоје са дијелом ½ и 

Марјановић Николе Мирка са дијелом ½, 

-к.ч.бр. 5322/3 у површини од 965 м2,  

-к.ч.бр.5322/7 у површини од 29 м2, 

-к.ч.бр. 5322/8 у површини од 15 м2, 

уписана у пл.бр. 4638 к.о. Приједор 2 као посјед 

Матијаш Николе Саве рођ. Марјановић са 

дијелом 1/1, 

-к.ч.бр. 5322/4 у површини од 353 м2, 

-к.ч.бр. 5322/9 у површини од 364 м2, 

уписана у пл.бр. 4639 к.о. Приједор 2 као посјед 
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Бранковић Николе Јеле рођ. Марјановић са 

дијелом 1/1. 

 Према подацима Земљишне књиге 

предметне некретнине су означене са: 

-дио к.ч.бр. 872/2 и 

-дио к.ч.бр. 872/5, 

уписане у зк.ул.бр. 5133 к.о. Приједор као 

сувласништво Марјановић Николе Остоје са 

дијелом ½ и Марјановић Николе Мирка са 

дијелом ½, 

-дио к.ч.бр. 872/6,  

уписана у зк.ул.бр. 331 к.о. Приједор као 

власништво Матијаш Николе Саве рођ. 

Марјановић са дијелом 1/1, 

-дио к.ч.бр. 872/7, 

уписана у зк.ул.бр. 330 к.о. Приједор као 

власништво Бранковић Николе Јеле рођ. 

Марјановић са дијелом 1/1. 

 

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 Марјановић Николе 

Остојом, Марјановић Николе Мирком, 

Матијаш Николе Савом рођ. Марјановић и 

Бранковић Николе Јелом рођ. Марјановић , о 

куповини некретнина наведених  у тачки 1. ове 

одлуке по цијени од 6 КМ по 1м
2
 земљишта, 

која цијена је наведена у понуди власника 

некретнина. 

 

3.Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-110/10.          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 26.10.10.г   Прим. Др Азра Пашалић,с.р. 

*** 

118 

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-022-96/10 

Датум: 10.08.2010.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 и 9/2007), Начелник општине Приједор,   

д  о  н  о  с  и 

 

 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности 

 

I 

Даје се  сагласност на Одлуку о измјенама и 

допунама Статута Јавне установе „Центар за 

приказивање филмова“ Приједор.  

 

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: 02-40-1869 /10 

Датум: 27.10.2010.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), 

Начелник општине Приједор,  доноси 

 

О Д Л У К У 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 

10.000,00 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".   

              Начелник Општине   

                                         Марко Павић,с.р.     

*** 

Број: 02-40-1337/10 

Датум: 30.07.2010.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), 

Начелник општине Приједор,  доноси 
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О Д Л У К У 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 

20.000,00 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".   

   Начелник Општине   

     Марко Павић,с.р.     

*** 

Број: 02-40-1498 /10 

Датум: 31.08.2010.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), Начелник општине Приједор, доноси 

 

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".   

    

Начелник Општине   

                Марко Павић,с.р.     

*** 

 

 

 

 

Број: 02-40-1929 /10 

Датум: 01.11.2010.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,   доноси 

 

О Д Л У К У 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 

11.000,00 KM ФК „РУДАР“ Приједор из 

Приједора за почетак првенствене сезоне 

такмичења 2010/2011 године. 

 

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, на терет ставке 

6143006 Грант за  „Градски стадион“ Приједор 

и ФК „РУДАР“ Приједор, на жито рачун број: 

562-007-00000145-08, ЈИБ: 4401534030001.  

 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор".   

 

4. За извршење одлуке надлежно је  Одјељење 

за финансије. 

   Начелник Општине   

                 Марко Павић,с.р.     

*** 

Број: 02-40-1818/10 

Датум: 20.10.2010.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,   доноси 

 

О Д Л У К У 

1.Одобравају се новчана средства у износу од 

40.000,00 KM ФК „РУДАР“ Приједор из 

Приједора за почетак првенствене сезоне 

такмичења 2010/2011 године. 

 2.Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, на терет ставке 

6143006 Грант за  „Градски стадион“ Приједор 

и ФК „РУДАР“ Приједор, на жито рачун број: 

562-007-00000145-08, ЈИБ: 4401534030001.  

 

 

 



   Страна    117                                                              „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                     Број 7/10 

 

 

 

 

3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

биће објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор".   

 

4.За извршење одлуке надлежно је  Одјељење 

за финансије.  

                                      Начелник Општине   

                  Марко Павић,с.р.     

*** 

Број: 02-40-1333 /10 

Датум: 30.07.2010.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,   доноси 

 

О Д Л У К У 

1.Одобравају се новчана средства у износу од 

30.000,00 KM ФК „РУДАР“ Приједор из 

Приједора за почетак првенствене сезоне 

такмичења 2010/2011 године. 

 

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, на терет ставке 

6143006 Грант за  „Градски стадион“ Приједор 

и ФК „РУДАР“ Приједор, на жито рачун број: 

562-007-00000145-08, ЈИБ: 4401534030001.  

 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, 

а биће објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

   

4. За извршење одлуке надлежно је  Одјељење 

за финансије. 

   Начелник Општине   

                Марко Павић,с.р.     

*** 

Број: 02- 40-1776/10 

Датум: 11.10.2010.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), 

Начелник општине Приједор,   доноси  

 

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 

10.000,00 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 10.000,00 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".   

                      Начелник Општине   

   Марко Павић,с.р.     

*** 

Број: 02- 40-1285 /10 

Датум: 20.07.2010.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), 

Начелник општине Приједор,   доноси 

 

О Д Л У К У 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

6.000,00 КМ, Меџлису Исламске заједнице 

Приједор, Извршни одбор, за организацију и 

укоп есхумираних, који ће се одржати 25.јула 

2010.године на стадиону „Берек“  у МЗ 

Приједор III.  

II 

Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, са ставке 614300 

Помоћ вјерским институцијама за изградњу и 

реконструкцију вјерских објеката, на жиро 

рачун број: 3384102200255038, отворен код 
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 UniCredit  Zagrebačka  Banka, ЈИБ: 

4402737430001. 

III 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о 

извршењу исте стараће се Одјељење за 

финансије и иста ће бити објављена у 

"Службеном гласнику општине Приједор".  

  

   Начелник Општине   

   Марко Павић,с.р.     

*** 

Број: 02-40-1327/10 

Датум: 29.07.2010.године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник Републике 

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

Статута општине Приједор ("Службени гласник 

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

општине Приједор,  доноси 

 

О Д Л У К У  

1. Одобравају се новчана средства у износу од 

20.000,00 КМ, Удружењу жена БиХ – 

Иницијатива „Срцем до мира“  Козарац из 

Козарца на име изградње инфраструктуре у 

Козарцу. 

 

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, на терет ставке 

8212003 Изградња објеката у Мјесној 

заједници, на жиро рачун  број: 562-007-

8084611331, отворен код НЛБ Развојне банке, 

ЈИБ: 4401531280007. 

  

3.Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

за реализацију истог задужује се Одјељење за 

финансије и иста ће бити објављена у 

„Службеном гласнику општине Приједор“.  

 

   Начелник Општине   

                 Марко Павић,с.р. 

 119  

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 

Административне службе општине Приједор  

  

  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 бр. 08-372-49/10 од 

5.7.2010.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу бр. 57/04, УПИС 

промјене лица овлашћеног за заступање 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Ц-

3, Приједор, ул. Академика Јована Рашковића 

бр. 24, 26, 28, 32, и 34, и то како слиједи:  

Нови законски заступаник заједнице са даном 

овог уписа је Шашић Стојан умјесто ранијег 

Мудринић Мирка. 

 

*Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

Општинске административне службе Приједор, 

на темељу рјешења бр. 08-372-61/10 од 

3.8.2010.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу бр. 77/05, УПИС 

промјене лица овлашћеног за заступање 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Ц-

3, улаз 4 Приједор, ул. Митрополита Петра 

Зимоњићаи то како слиједи:  

Нови законски заступаник заједнице са даном 

овог уписа је Симић Миливој умјесто раније 

Мутић Јадранке. 

 

*Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

Општинске административне службе Приједор, 

на темељу рјешења бр. 08-372-63/10 од 

12.08.2010.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу бр. 20/04, УПИС 

промјене лица овлашћеног за заступање 

Заједнице етажних власника за узправљање 

улазом бр. 4, зграде Ц-1, насељњ Пећани, 

Приједор, и то како слиједи:  

Нови законски заступаник заједнице са даном 

овог уписан је Вила Славко  умјесто ранијег 

Мејакић Драгоје. 

 

*Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

Општинске административне службе Приједор, 

на темељу рјешења бр. 08-372-67/10 од 

26.08.2010.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу бр. 152/06, УПИС 

промјене лица овлашћеног за заступање 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ УЛАЗИМА 

38,40 И 42, Приједор, ул. Жарка Згоњанина 

ИНЗ-бб и то како слиједи:  
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Нови законски заступаник заједнице са даном 

овог уписа је Мацура Предраг  умјесто ранијег 

Марин Драге. 

 

*Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

Општинске административне службе Приједор, 

на темељу рјешења бр. 08-372-69/10 од 

01.09.2010.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу бр. 69/04, УПИС 

промјене лица овлашћеног за заступање 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ 

Приједор ул. Мит.Петра Зимоњића Ц-1, Л-2, и 

то како слиједи:  

Нови законски заступаник заједнице са даном 

овог уписа је Јеличић Мелиса умјесто ранијег 

Врањеш Рајка. 

 

*Одјељење за стамбено-комуналне послове. 

Општинске административне службе Приједор, 

на темељу рјешења бр. 08-372-75/10 од 

24.09.2010.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, 

у регистарском листу бр. 178/07, УПИС 

промјене лица овлашћеног за заступање 

ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ 

Приједор, ул. Веселина Маслеше бр. 1, 3 и 5 и 

то како слиједи:  

Нови законски заступаник заједнице са даном 

овог уписа је Новак Гордана умјесто ранијег 

Бореновић Митра. 

 

* Регистарском листу број  212/10 Рјешењем 

број: 08-372-54/10 од 12.08.2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница за управљање 

зградом, Приједор, ул. Вука Караџића бр. 19 

Оснивачи: 6 етажних власника зграде. 

Дјелатност: 70320 Управљање   зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином. 

Чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања  зграде  

Заступа: Панић Зорка,предсједник Скупштине 

заједнице,  самостално и без ограничења. 

 

* Регистарском листу број  213/10 Рјешењем 

број: 08-372-64/10 од 13.08.2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница за управљање 

зградом, Љубија ул. Хасана Кикића бр. 42 

Оснивачи: 9 власника зграде. 

Дјелатност: 70320 Управљање   зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином. 

Чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања  зграде  

Заступа: Вокић Драган,предсједник Скупштине 

заједнице,  самостално и без ограничења. 

 

* Регистарском листу број  214/10 Рјешењем 

број: 08-372-74/10 од 15.09.2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница етажмих власника 

дијал зграде Приједор, П.П. Његоша 4А (улаз 

из хаустора) Приједор,Приједор П.П. Његоша 

4А(улаз из хаустора) 

Оснивачи: 3 етажна власника дијела  зграде. 

Дјелатност: 70320 Управљање   зградом за 

рачун 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: Марић Петар,предсједник Скупштине 

заједнице,  самостално и без ограничења. 

 

* Регистарском листу број  215/10 Рјешењем 

број: 08-372-77/10 од 13.08.2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница за управљање 

зградом, Приједор ул. Илије Стојановића бр. 3 

Оснивачи: 4  етажна власника зграде. 

Дјелатност: 70320 Управљање   зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином. 

Чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања  зграде  

Заступа: Мутић Млађен,предсједник 

Скупштине заједнице,  самостално и без 

ограничења. 

 

* Регистарском листу број  216/10 Рјешењем 

број: 08-372-79/10 од 06.10.2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница етажних власника 

дијела зграде Ф-1/2, улаз 2 Приједор, ул. Проте 

Матеје Ненадовића Ф 1/2 

Оснивачи: 10 етажних  власника дијела  зграде-

улаза. 

Дјелатност: 70320 Управљање   зградом за 

рачун етажних власника. Иступа у правном 

промету самостално у оквиру дјелатности, за 

обавезе одговара цјелокупном имовином. 

Чланови одговарају супсидијарно до висине 

удјела у плаћању трошкова одржавања дијела   

зграде - улаза 

Заступа: Стојнић Предраг ,предсједник 

Скупштине заједнице,  самостално и без 

ограничењ 
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-О- 

"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

 


