
 

 
 

GODINA XIV СРИЈЕДА 27.04.2005. BROJ: 4/2005 
 

36. 
На основу члана 25. Закона о угоститељству ("Сл.гласник РС", број 3/04.) члана 21. 

став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", бр. 101/04.) и члана 10. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", број 2/02.) Скупштина општине 
Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године  донијела је 
 

О Д Л У К У 
о одређивању радног времена и извођењу музичких и других садржаја у угоститељским 

објекатима на подручју Општине Приједор 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређује се радно вријеме и извођење музичких и других садржаја у 
угоститељским објекатима на подручју општине Приједор. 
 Угоститељским објектима у смислу ове Одлуке сматрају се угоститељски објекти који 
су регистровани за пружање угоститељских услуга у складу са Законом о угоститељству 
("Сл.гласник РС", бр. 3/04.) и Правилника о разврставању, минималним условима и 
категоризацији угоститељских објеката ("Сл.гласник РС", бр. 13/05). 
 

Члан 2. 
 Радно вријеме се одређује за зимски и љетни период. 
 Зимским периодом у смислу ове Одлуке подразумијева се период од  01.10. - 31.03, а 
љетним периодом се подразумијева период од  01.04. - 30.09. текуће године. 
 

Члан 3. 
 Угоститељски објекти намијењени за смјештај гостију, објекти за припрему хране 
(цатеринг-припремница оброка за друга мјеста и прилике), угоститељски објекти за исхрану 
и пиће смјештени у згради  жељезничке станице могу имати радно вријеме од  00 - 24,00 
часа. 
 У угоститељским објектима за исхрану и пиће смјештеним у згради жељезничке 
станице забрањује се точење алкохола у времену од 24,00 - 07,00 часова наредног дана. 
 

Члан 4. 
 За остале угоститељске објекте (објекти за исхрану и пиће, објекти за пиће) у зимском 
периоду утврђује се радно вријеме од 07,00 - 23,00 часа. 
 Ресторани, диско барови, дискотеке и ноћни барови у зимском периоду имају следеће 
радно вријеме: 
  
 1. Ресторни од  08,00 - 24,00 часа.  
 2. Диско барови, дискотеке и ноћни барови од 19,00 - 02,00 часа.  
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Члан 5. 

 У љетном периоду и дане викенда (петак и субота) радно вријеме угоститељских 
објеката из чл. 4. став 1. продужава се за 1 сат. 
           У дане новогодишњих празника (31.12, 13.01 и 14.01) радно вријеме у свим 
угоститељским објектима је  неограничено. 

Члан 6. 
 По писменом захтјеву власника угоститељских објеката Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности, Одсјек за инспекцијске послове, може издати посебно једнократно 
одобрење којим се дозвољава дуже радно вријеме од радног времена прописаног Одлуком за 
организовање следећих манифестација: свадбених прослава, матурских забава, испраћаја на 
одслужење војног рока, као и у посебним случајевима које ће цијенити надлежни орган. 
   
 Захтјев из претходног става подноси се најкасније  7 дана прије одржавања  тражене 
манифестације. 

Члан 7. 
 Одредбе члана 6. не односе се на угоститељске објекте смјештене у стамбено 
пословним објектима колективног становања. 

Члан 8. 
 Угоститељске услуге које се привремено  пружају изван угоститељског објекта 
(сајмови, вашари и сл.) могу се пружати у оквиру одобреног радног времена тих 
манифестација. 
 Радно вријеме угоститељства у објектима у којима се обавља нека друга дјелатност, 
(културна, образовна, спортска, трговачка и сл.) утврђује се у складу са радним временом тог 
објекта, али не дужим од радног времена прописаног овом Одлуком. 
 У угоститељским објектима за смјештај у којима се обавља више различитих 
угоститељских дјелатности, утврђује се радно вријеме посебно за сваку дјелатност у складу 
са одредбама ове Одлуке. 

Члан 9. 
 У угоститељским објектима, без обзира на дужину радног времена, није дозвољено 
извођење музичких и других садржаја у времену од 22,00 - 06,00 часа, уколико иста има 
чујност изван затвореног дијела објекта у коме се изводи, односно емитује. 
  

Члан 10. 
 У угоститељским објектима који се налазе у стамбено пословним објектима 
колективног становања;  баштама, терасама  и сличним просторима на отвореном које 
користе угоститељски објекти није допуштено извођење музичких и других садржаја 
времену од 22,00 - 06,00 часова. 

Члан 11. 
 Обавјештење о радном времену мора бити видно истакнуто на улазу у сваки 
угоститељски објекат. 

Члан 12. 
 Надзор над примјеном одредби ове Одлуке врши општинска тржишна инспекција и 
комунална полиција у складу  овлаштењима  прописаним Законом о угоститељству, односно 
Законом о комуналној полицији. 

Члан 13. 
 За не придржавање одредби ове Одлуке  која се односе на радно вријеме и извођење 
музичких и других садржаја примјењују се казне прописане Законом о угоститељство и  
Закона о комуналној полицији које се изричу у прекршајном поступку. 
 Изузетак је мјера доношења писменог рјешења о затварању угоститељских објеката 
коју у складу са чл. 17. Законом о комуналној полицији изриче комунална полиција, а ради 
не придржавања прописаног радног времена овом Одлуком.  
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Члан 14. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању радног времена 
угоститељских објеката на територији општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
бр. 3/03. и 3/04. 
      Члан 15. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Приједор. 
 
Број: 01-022-22/05                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . .  
 37. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000) и члана 7. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/2001), и Извјештаја верификационе комисије, Скупштина општине 
Приједор на VII сједници одржаној дана  26.04.2005. године, донијела је  
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
               о верификацији мандата одборника 
 

I 
 Верификује се мандат одборнику БУРСАЋ САШИ  из Приједора. 
 

II 
 Ово Рјешење објавиће се у ("Службеном гласнику општине Приједор"). 
 
 
Број: 01-111-65/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године         Прим. др. Азра Пашалић, с.р. 
  
 38.     . . .  
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући Нацрт одлуке о грађевинском земљишту, Скупштина 
општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Нацрт одлуке о грађевинском земљишту са примјебама и приједлозима 
одборника Скупштине општине Приједор. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-23/05        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                                         Прим. др. Азра Пашалић, с.р. 
      . . . . 
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 39. 
 На основу чл. 10. Статута Скупштине општине Приједор ("Службени гласник 
Општине Приједор",бр. 2/2000), и чл. 104. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/2001), а на приједлог Комисије за избор и 
именовање, Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној дана  26.04.2005. године 
донијела је следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
1. Комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Општинску административну  
    службу именована Рјешењем СО-е број:01-111-37/05 од 16.02.2005.године извршиће све  
    потребне радње предвиђене тим Рјешењем, а односи се на   избор и именовање секретара   
   Скупштине  општине Приједор. 
 
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику  
    општине Приједор". 
 
Број:01-111-37/05                         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.год.     Прим . др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 40.       
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице 
Приједор, Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, 
донијела је следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Приједор за 
2004.годину. 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-37/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
               . . . . 
 41.      
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду  Дом здравља Приједор, Скупштина 
општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се извјештај о раду Дома здравља Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-35/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 42. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду  Галерије 96  Приједор, Скупштина 
општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се извјештај о раду  Галерије 96 Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-33/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
               . . . .  
 43.      
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду Градске апотеке "Козара" Приједор, 
Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је 
следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се извјештај о раду Градске апотеке "Козара" Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-36/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 44.      
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду  Позоришта "Приједор" Приједор, 
Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је 
следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се извјештај о раду  Позоришта "Приједор"  Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-32/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 45.      
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду Народна библиотека "Ћирило 
Методије"  Приједор, Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 
26.04.2005.године, донијела је следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се извјештај о раду  Народне библиотеке "Ћирило и Методије" Приједор за 
2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-30/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 46.     
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду ОДП за приказивање филмова  
Приједор, Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, 
донијела је следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се извјештај о раду ОДП за приказивање филмова  Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-29/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                            Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 47.     
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду  Центра за социјални рад Приједор, 
Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је 
следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се извјештај о раду  Центра за социјални рад Приједор за 2004.годину. 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-34/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 48.      
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду  Музеја Козаре Приједор, Скупштина 
општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се извјештај о раду  Музеја Козаре  Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-31/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 49. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду  ОДКП "Градска тржница" Приједор, 
Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је 
следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Не усваја се извјештај о раду ОДКП  "Градска тржница" Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-26/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
               . . . .  
 50. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду АД "Топлана" Приједор, Скупштина 
општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Не усваја се извјештај о раду АД "Топлана" Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-27/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
              . . . . 
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 51. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду ЈП  Спортска дворана "Младост" 
Приједор, Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, 
донијела је следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Не усваја се извјештај о раду  ЈП Спортска дворана "Младост" Приједор за 
2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-28/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
               . . . . 
 52. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду ОДКП "Водовод" Приједор, 
Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је 
следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Не усваја се извјештај о раду ОДКП "Водовод" Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-24/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 53. 
 На основу члана 10. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
2/2000), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор"бр. 10/2001), разматрајући извјештај о раду  ОДКП "Комуналне услуге" Приједор, 
Скупштина општине Приједор на VII сједници одржаној 26.04.2005.године, донијела је 
следећи 
     З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Не усваја се извјештај о раду ОДКП  Комуналне услуге" Приједор за 2004.годину. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-25/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
               . . . . 
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 54. 
 На основу члана 10.Статута општине приједор,(Службени гласник општине Приједор 
бр. 2/2000) и члана 104. Пословника  Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор”,бр. 10/2001), након разматрања Извјештаја о раду ЈП и ЈУ  општине Приједор за 
2004. годину, Скупштина општине на VII сједници   одржаној 26.04.2005.године, донијела је 
сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Обавезује се извршна власт, односно  Одјељење за привреду и друштвене 
дјелатности  да за сједницу Скупштине општине припреми приједлог одлука и рјешења за 
расписивање конкурса за избор и именовање директора   установа као и чланова управних и 
надзорних одбора у установама  чији је оснивач општина. 
 
 2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења, објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-111-67/05                        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Датум:                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 26.04.2005.године                                                    Прим. др. Азра Пашалић 
      . . . . 
  
 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 55. 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04) и члана 29. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 2/00), начелник општине Приједор,   д о н о с и 
 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о формирању, 

организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница 
на подручју општине Приједор 

 
  
 I - Именује се Комисија за израду Нацрта одлуке о формирању, организацији, 
пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју општине Приједор, у 
саставу: 
 
 1. Мишо Родић, дипл.правник - предсједник Kомисије; 
 2. Раденко Вуковић, дипл.правник - члан;   
 3. Суада Колонић, дипл.правник - члан; 
 4. Жељко Шкондрић, дипл.правник - члан; 
 5. Кемал Фазлић, дипл.ецц. - члан и 
            6. Јефа Керановић, дипл. правник - члан.  
 
 II - Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да изради Нацрт одлуке о формирању, 
организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју општине 
Приједор.  
            
          III - Рок за извршење задатака из предходне тачке је 2 мјесеца од дана од дана 
доношења овог рјешења. 
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          IV - Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у 
"Службеном гласнику општине Приједор". 
Број: 02-111-54/05 
Датум: 11.04.2005.године      Начелник општине 
             . . . .         Марко Пави 
 56. 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04), а у вези са чланом 16 Закона о поступку набавке робе, 
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске", број: 20/01),  начелник 
општине Приједор д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Комисије за  провођење поступка  за избор најповољније понуде  за извођење 
обавезне прољећне и јесење систематске дератизације и дезинсекције на подручју општине 

Приједор у 2005.години 
 
I  -  У Комисију за провођење поступка за избор најповољније понуде за извођење обавезне 
прољећне и јесење систематске дератизације и дезинсекције на подручју општине Приједор  
у 2005.години, именују се: 
 
    1. Жељко Граховац, предсједник Комисије; 
    2. Мишо Бијелић, члан и 
    3. Татјана Марић, члан. 
 
II - Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да: 
 
     1. упути позив за учествовање на јавном надметању, 
     2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима и  
         условима надметања, 
     3. учесницима на јавном надметању осигура примјеран рок за прибављање    
         документације и подношење понуда, 
     4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје и јавног отварања понуда, 
     5. обезбједи отварање и прихватање понуда, 
     6. обавијести препорученим писмом учеснике јавног надметања о избору понуде и 
     7. предложи начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем, 
 
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:02-111-56/05       Начелник Општине 
Датум:14.04.2005.године   . . . .                                  Марко Павић 
 57.                               
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04) и члана 29. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 2/00), начелник општине Приједор,   д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени и  допуни Рјешења број: 02-111-54/05 од 11.04.2005.године 

 
 I - У Рјешењу о именовању Комисије за израду Нацрта одлуке о формирању, 
организацији, пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју општине 
Приједор, број: 02-111-54/05 од 11.04.2005.године у тачки I мијења се  подтачка 2. која гласи:  
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"2. Вера Стојић, дипл.правник - члан", а досадашње подтачке 2., 3., 4., 5. и 6. постају 
подтачке 3., 4., 5., 6. и 7. 
 
            II - Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у 
"Службеном гласнику општине Приједор". 
 
Број: 02-111-54/05 
Датум: 19.04.2005.године      Начелник општине                                       
      . . . .                                    Марко Павић 
 58. 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04), а у вези са чланом 16 Закона о поступку набавке робе, 
услуга и уступању радова ("Службени гласник Републике Српске", број: 20/01),  начелник 
општине Приједор, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Комисије за  провођење поступка  за избор најповољније понуде   

за набавку опреме цивилне заштите за потребе општине Приједор 
 

I  -  У Комисију за провођење поступка за избор најповољније понуде за набавку опреме 
цивилне заштите за потребе општине Приједор, именују се: 
 
    1. Душан Врањеш, предсједник Комисије; 
    2. Раденко Петрић, члан и 
    3. Мишо Родић, члан. 
 
II - Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да: 
 
     1. упути позив за учествовање на јавном надметању, 
     2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим упуствима и  
         условима надметања, 
     3. учесницима на јавном надметању осигура примјеран рок за прибављање    
         документације и подношење понуда, 
     4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје и јавног отварања понуда, 
     5. обезбједи отварање и прихватање понуда, 
     6. обавијести препорученим писмом учеснике јавног надметања о избору понуде  и 
     7. предложи начелнику општине закључење уговора са изабраним понуђачем. 
 
III - Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:02-111- 64/05 
Датум: 27.04.2005.године      Начелник Општине 
      . . . .      Марко Павић 
 59. 
            ОГЛАСНИ ДИО  
 На основу члана 29. Правилника о упису у регистар заједница етажних власника 
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор објављује  

О Г Л А С 
  Код Одјељења за стамбено комуналне послове Општинске управе Приједор извршен 
је упис  Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
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* Регистарском листу број  97/05 Рјешењем број: 08-372-64/05  од 05.04.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Илије Стојановића бр. 2. 
Оснивачи: 9 етажних власник - сувласника зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника-сувласника зграде. 
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: Марјановић Гордана, предсједник скупштине заједнице, самостално и без 
ограничења. 
 
* Регистарском листу број 95/05 Рјешењем број:08-372-62/05 од 08.04.2005.године. 
Назив и сједиште: Заједница етажних власника зграде Б-3, Приједор, Пећани Б-3. 
Оснивачи: 42 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: Павић Мара, предсједник управног одбора, самостално и без ограничења. 
 
      . . . . 
 
 
 
 
 
        С А Д Р Ж А Ј 
 
Редни  
број                 Страна 
36. Одлука о одређивању радног времена и извођењу музичких и  
 других садржаја у угоститељским објектима на подручју  
 општине Приједор        50 
37. Рјешење о верификацији мандата одборника Бурсаћ Саша  52 
38. Закључак оусвајању Нацрта одлуке о грађ.земљишту   52 
39. Закључак комисије за спровођење поступка за пријем службеника 53 
40.  Закључак број: 01-022-37/05      53 
41. Закључак број:01-022-35/05       53 
42. Закључак број: 01-022-33/05      54 
43 Закључак број:01-022-36/05       54 
44 Закључак број:01-022-32/05       54 
45 Закључак број:01-022-30/05       55 
46 Закључак број:01-022-29/05       55 
47 Закључак број:01-022-34/05       55 
48 Закључак број:01-022-31/05       56 
49 Закључак број:01-022-26/05       56 
50 Закључак број:01-022-27/05       56 
51 Закључак број:01-022-28/05       57 
52 Закључак број:01-022-24/05       57 
53 Закључак број:01-022-25/05       57 
54 Закључак  број:01-111-67/05      58 
 
 



Страна 62                                      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                             БРОЈ: 4/2005. 
________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
55 Рјешење број: 02-111-54/05       58 
56 Рјешење број:02-111-56/05       59 
57 Рјешење о измјени и допуни Рјешења бр.02-111-54/05 од 11.4.05 59 
58 Рјешење број:02-111-64/05       60 
59 Огласни дио         60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      - 0 - 
 
 
 
 "Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа 
Стручна служба Скупштине општине Приједор. 
 За Главног и одговорног уредника ШКОНДРИЋ ЖЕЉКО, дипломирани правник, 
канцеларија број 59 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Web адреса:  
www.opstinaprijedor.org. Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерака. 
 
 
 
 


