GODINA XIV
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BROJ: 9/2005

132.
На основу члана 42. Закона о мјерама за унапређење сточарства («Сл. гласник РС«,
бр. 10/98) и члана 18. Статута општине Приједор («Сл. гласник општине Приједор«, бр. 5/05)
Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној дана 07.10.2005.године доноси
ОДЛУКУ
о условима држања и гајења пчела
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови држања и гајења пчела, начин постављања
пчелињака и њихова удаљеност од стамбених и других објеката и путева, те одређују
подручја за селекцију пчела.
Члан 2.
Под пчеларством се подразумијева држање и гајење пчела у пчелињаку, производња
меда и осталих пчеларских производа.
Пчелиње друштво (заједница) је скуп пчела (матица, радилице и трутови) настањених
на саћу у кошници.
Пчелар је физичко или правно лице које се бави гајењем пчела и који је дужан
бринути о пчелињем друштву.
Пчелињак је скуп кошница са пчелама које су смјештене у слободном простору,
стабилној или монтажној кући или уграђен у возило за превоз.
Члан 3.
Пчелар је дужан поставити пчелињак тако да пчеле не сметају најближим сусједима,
пролазницима, стоци и јавном саобраћају.
Члан 4.
Пчелињак којем је излетна страна окренута према туђем земљишту или јавном путу мора
бити удаљен од међе туђег земљишта или јавног пута најмање 20 метара.
Ако је удаљеност пчелињака од туђег земљишта или јавног пута мања од 20 метара,
пчелињак мора бити ограђен са излетне стране заштитном оградом удаљеном најмање 10
метара (од лета) и високом најмање 2 метра.
Удаљеност пчелињака од штала и ђубришта не може бити мања од 50 м.
Члан 5.
Производни погони за прераду воћа и поврћа, када су у стању штетном по здравље пчела
(врење), морају употријебљену амбалажу држати у затвореним просторијама или на други
начин онемогућити додир са пчелама.
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Пчелари чији су пчелињаци постављени поред погона из става 1. овог члана морају
исте измјестити на удаљеност од најмање 2 км.
Члан 6.
Пчелар може пчелињак пресељавати на друго мјесто држања под условом да су
пчелиња друштва здрава, односно да нису заражена пчелињим болестима.
Увјерење о здравственом стању пчела издаје ветеринарска служба Општине.
За смјештај пчелињака на туђем земљишту потребна је сагласност власника или
корисника земљишта.
Члан 7.
Ако се пчелињак налази ван сталног мјеста становања пчелара, пчелар је дужан да на
пчелињаку или другом видном мјесту на којем су смјештене кошнице истакне пуну адресу
пчелара.
Члан 8.
Пчелари из других општина РС, односно БиХ, могу користити пчелињу пашу на
територији општине Приједор уз сагласност надлежног општинског органа.
За добијање сагласности уз захтјев пчелар подноси податке о: броју пчелињих
друштава, мјесту досељења, сагласност власника односно корисника земљишта на којем ће
бити смјештен пчелињак, увјерење ветеринарске службе општине из које долази о
здравственом стању пчела и сагласност удружења пчелара општине Приједор.
Сагласност надлежног општинског органа о кориштењу паше садржи услове, вријеме
доласка и вријеме кориштења паше на подручју општине Приједор.
Смјештај пчелињака који је досељен подлијеже одредбама чланова 4., 5. и 6. ове
одлуке.
Члан 9.
Пчеле се могу превозити у друго мјесто на пашу у превозним средствима која
испуњавају услове регулисане одредбама Закона о безбједности саобраћаја на путевима.
Приликом превоза кошнице морају бити осигуране од отварања и излијетања пчела.
Члан 10.
Кориштење медоносног биља за пчелињу пашу је слободно и врши се без надокнаде.
Пчелари могу помоћу пчела организовано опрашивати биљне културе уз услове које
уговарају пчелар и корисник услуга опрашивања.
Члан 11.
У случају када рој напусти кошницу власник или корисник земљишта на чији посјед
дође одбјегли рој дужан је да у року од 24 часа омогући пчелару хватање и враћање
одбјеглог роја,.
Ако одбјегли рој власник не скине у року из става 1 овог члана сматра се да власник
није познат.
Члан 12.
Запрашивање и прскање инсеката, уз употребу средстава за заштиту биља и сузбијање
комараца, отровних за пчеле, извођач радова може вршити уз благовремено обавјештавање
пчелара о сваком појединачном запрашивању.
Лица која обављају прскање или запрашивање инсеката обавезна су обавијестити
пчеларе путем средстава јавног информисања најкасније 48 часова прије извршеног прскања
или запрашивањa, наводећи подручја, површине и вријеме третирања.
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У случају непоступања у складу са одредбама става 2. овог члана лица која нанесу
штету пчеларима дужна су исту надокнадити.
Општински пољопривредни инспектор констатује и процјењује насталу штету у пчелињаку.
Члан 13.
У случају да се на одређеној локацији на подручју општине Приједор врши селекција
пчела у циљу производње матица, на тој локацији је забрањено држање пчела.
Сагласност за одређивање локације намијењене за селекцију пчела дају Удружења
пчелара општине Приједор.
Члан 14.
У циљу развоја пчеларства у општини Приједор обезбиједиће се намјенска средства у
Буџету Општине за програме и пројекте из области пчеларства.
Средства из Буџета могу користити удружења пчелара општине Приједор уз
Елаборат- програм кориштења средстава за: производњу медоносног биља, едукацију
пчелара, посјете сајмовима, контролу меда и пчеларских производа, цертификацију и
промоцију властитих производа и сузбијања опасних пчелињих болести.
Елаборат-програм кориштења средстава треба да садржи податке o:
- кориснику средстава, односно удружењу пчелара,
- назив програма,
- обим производње,
- вриједност улагања,
- период кориштења и
- ефекте улагања.
Програми се достављају надлежној служби Општине крајем године за наредну
годину.
Контролу намјенског кориштења средстава вршиће пољопривредна инспекција
Члан 15.
Новчаном казном у износу од 200 КМ казниће се за прекршај пчелар који:
- се не придржава одредаба из чланова 4.,5., 6., 7., 8. и 9. ове одлуке,
- производи матице супротно одредбама члана 13. ове одлуке, односно правно правно
лице које:
- се не придржава одредбе члана 5. ове одлуке
- ненамјенски утроши стимулативна средства из члана 14. ове одлуке
Новчаном казном у износу од 500 КМ казниће се за прекршај правно лице ако:
- врши дезинсекцију супротно одредбама члана 12. ове одлуке
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-022-78/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

....
133.
На основу члана 53. Закона о уређењу простора ("Службени гласник РС",бр. 84/02пречишћен текст) и члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној дана
07.10.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Урбанистичког пројекта улице Вука Караџића
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Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начини поступак израде и доношења
Урбанистичког пројекта дијела градских блокова 5, 6, 11, 17, 18, 22, 23 и 30 дуж улице Вука
Караџића у Приједору - "УП ул. Вука Караџића" ( у даљем тексту: Пројекат).
Члан 2.
Израда пројекта односи се на простор улице Вука Караџића од раскрснице са улицом
Младена Стојановића до улице Петра Петровића Његоша.
Простор који ће се обухватити Пројектом (подручје планирања) величине 58 hа
приказан је на графичком приказу границе обухвата у мјерили 1:1000 који је саставни дио
ове Одлуке.
Границе подручја из претходног става су оријентационе, а дефинитивне границе ће се
утврдити у току израде пројекта.
Члан 3.
Циљеви доношења Пројекта су:
а) Измјена планских одредница и просторних рјешења, рационалнијег кориштења и
уређења простора и њихово усклађивање са потребама развоја града и локалног
становништва,
б) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање услуга и начина кориштења
простора.
Члан 4.
Изради Пројекта претходи израда Идејног рјешења Пројекта у сврху провјере
потреба, жеља и просторних могућности третираног подручја.
Члан 5.
Временски период за који се доноси Пројекат је период од 2005. до 2010. године.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању изради Пројекта на подручју из члана 2.
ове Одлуке не може се градити, нити додјељивати земљиште у сврху изградње до доношења
Одлуке о провођењу Урбанистичког пројекта.
Став 1. овог члана не односи се на изградњу објеката за које је издато одобрење за
грађење прије ступања на снагу ове Одлуке, ако није истекла важност рјешења о одобрењу за
грађење.
Члан 7.
Носилац припреме за израду пројекта је Одјељење за просторно уређење.
Носилац израде Пројекта је надлежна стручна организација регистрована за израду
просторно - планске документације (у даљем тексту: Стручна организација).
Савјет за израду Пројекта именоваће Скупштина општине посебним рјешењем по
усвајању ове Одлуке
Члан 8.
План ће се израдити на топографско - катастарским подлогама у размјери 1:500, 1:200.
Члан 9.
Средства за израду Пројекта осигураће се из буџета општине Приједор.
Уговор о изради Пројекта закључиће Стручна организација и општина Приједор.
Члан 10.
Рок за израду нацрта Пројекта је 60 (шездесет) дана од дана потписивања Уговора.
Члан 11.
Носилац припреме Пројекта дужан је да у току израде Пројекта обезбиједи сарадњу и
усаглашавање ставова, а Стручна организација дужна је да сарађује са надлежним органима
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и организацијама за послове планирања и програмирања развоја, као субјектима планирања,
као што су:
- Завод за изградњу града - Приједор,
- ОДКП "Водовод" Приједор,
- Р.Ј. "Електродистрибуција" Приједор
- "Српске поште" Приједор и Телеком Приједор,
- А.Д. "Централна топлана" Приједор
Органи и организације из става 1. овог члана дужни су сарађивати са Стручном
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења, примједбе и податке везане за рад на
изради Пројекта.
Члан 12.
Стручна организација је дужна прибавити сагласност на нацрт Пројекта од стране
органа и организација из члана 7. ове Одлуке прије утврђивања приједлога Пројекта.
Члан 13.
Одјељење за просторно уређење, као носилац припреме Пројекта, утврђује нацрт
Пројекта и ставља га на јавни увид у трајању од 30 (тридесет) дана ради изјашњавања и
подношења писмених примједби на нацрт Пројекта у остављеном року.
Члан 14.
Истовремено са излагањем нацрта Пројекта на јавни увид спроводи се стручна
расправа.
О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта Пројекта, јавност ће се
обавијестити најмање 3 (три) дана раније путем средстава информисања ("Козарски вјесник",
Радио станица Приједор), те на огласној табли Скупштине општине и МЗ Приједор I Центар).
Члан 15.
Носилац израде Урбанистичког пројекта и Савјет за израду Пројекта, разматрају
приспјеле писмене примједбе на нацрт Пројекта и достављају носиоцу припреме Пројекта
образложено мишљење о примједбама које нису могле бити прихваћене.
Члан 16.
Носилац припреме Пројекта након јавног увида и заузетих ставова по приспјелим
примједбама на нацрт Пројекта, утврђује приједлог Пројекта и доставља га Скупштини
општине на разматрање и доношење.
Рок израде приједлога Пројекта је 30 (тридесет) дана од дана достављања од стране
носиоца израде Пројекта.
Члан 17.
Стручна организација ће доставити носиоцу припреме Пројекта транспарент копију,
матрице и дискете Пројекта.
Стручна организација је дужна да изврши допуну елабората плана у складу са
прихваћеним писменим приједлозима и мишљењима у року од 30 (тридесет) дана од
њиховог достављања.
Члан 18.
Све стручне, административне и друге послове у вези доношења Пројекта, обавиће
Одјељење за просторно уређење.
Члан 19.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-73/05
Приједор
Датум:07.10.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
....
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134.
На основу члана. 27. став 3. Закона о уређењу простора - пречишћени текст
("Службени гласник РС",бр. 84/02 и 13/03) и чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
дана07.10.2005.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
БРОЈ: 02-107/05 од августа 2005.године
Члан 1.
Доноси се План парцелације бр. 02-107/05 од августа 2005.године ( у даљем тексту:
План), у сврху реконструкцију дијела улице Краља Петра са раскрсницама код "Југобанке" и
"Сатка", на име Општина Приједор заступана по Правобранилаштву РС - сједиште замјеника
Приједор.
Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у
омјеру 1:500.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање П= 1:500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације,
4. План просторне организације
Члан 3.
Елаборат Плана израђен је од стране "Индустропројект" А.Д. Приједор у октобру
2004.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове
просторног уређења.
Члан 5.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-77/05
Приједор
Датум:07.10.2005.године.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
....
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135.
На основу члана 2.15 Изборног Закона Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ",бр.
23/01) и члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), а на
приједлог комисије за избор и именовања, Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005.године, донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
о разрјешењу Општинске изборне комисије Приједор
I Разрјешава се Општинска изборна комисија Приједор, и то:
1. Вуковић Раденко, предсједник,
2. Колонић Суада, члан,
3. Марић Миливој, члан,
4.Дељић Горан, члан и
5. Деумић Мевлида, члан
II Ова Одлука ступа на снагу након што Изборна комсија БиХ да сагласност за
именовање нових чланова Општинске изборне комисије.
Образложење
На иницијативу политичких партија и странака које партиципирају у Скупштини
општине Приједор, а на основу проведене расправе о Информацији Општиснке изборне
комисије на Скупштини општине и исказаног незадовољства о раду Општинске изборне
комисије у дасадашњем периоду, Комисија за избор и именовање, након обављених
консултација са политичким партијама и странкама, предложила је Скупштини општине
одлуку као у диспозитиву.
Број.01-111-203/055
Датум: 07.10.2005.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

....
136.
На основу члана 2.12 Изборног Закона Босне и Херцеговине ("Сл.гласник БиХ",бр.
23/01) и члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), а на
приједлог комисије за избор и именовања, Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005.године, донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
о именовању Општинске изборне комисије Приједор
I Именује се Општинска изборна комисија Приједор, у саставу:
1. Жељко Шкондрић, предсједник,
2. Суада Колонић, члан,
3. Доста Мејакић, члан,
4. Маја Мандић, члан и
5. Менсур Исламовић, члан
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II Ова Одлука ступа на снагу након што Изборна комсија БиХ да сагласност на
именовање чланова Општинске изборне комисије.
Број:01-111-204/05
Датум: 07.10.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

....
137.
РЈЕШЕЊА О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА
У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. ПАШАЛИЋ АЗРА, разрјешава се дужности члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД
ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, радиистека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-175/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

....
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. ДОШЕН МИЛУТИН, разрјешава се дужности члана Управног одбора ЈОДП
„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-177/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИЦ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.
....
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. МРШИЋ РАДА, разрјешава се дужности члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА
ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-171/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године
....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. ПУПАВАЦ ЂУРО, разрјешава се дужности члана Управног одбора ЈОДП
„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-170/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић ,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. ШКОНДРИЋ ЈОВАН, разрјешава се дужности члана Управног одбора
ЈОДП„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“Приједор,
ради истека мандата.

Страна 231
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
БРОЈ: 9/2005.
________________________________________________________________________________
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-162/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. СТАНИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН, разрјешава се дужности члана Управног одбора
ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, ради
истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-165/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. ТРЕБОВАЦ ВЛАДО, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈОДП
„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, ради
истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-180/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. ВУЈКОВИЋ СТАНКО, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈОДП
„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-111-183/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ
ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор
1. БАНОВИЋ РИСТО, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈОДП
„ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ Приједор, ради
истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-178/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА
Приједор
1. КАУРИН РАНКО, разрјешава се дужности члана Управног одбора ОДП
за приказивање филмова Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-163/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА
Приједор
1. КОС ЖИВКО, разрјешава се дужности члана Управног одбора ОДП за
приказивање филмова Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-164/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА
Приједор
1. МАРЧЕТИЋ РАДОМИР, разрјешава се дужности члана Управног одбора
ОДП за приказивање филмова Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-166/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА
1. МАЈСТОРОВИЋ МИЛЕ, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора
ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА, Приједор, ради истека мандата.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-167/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА
1. ИСЛАМОВИЋ МИРЗАД, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора
ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА Приједор, ради истека мандата.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-169/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА
1. ГРАХОВАЦ БРАНИСЛАВ, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора
ОД ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА Приједор, ради истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-111-168/05
Приједор
Датум:07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ОДКП ГРАДСКА ТРЖНИЦА
Приједор
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1. ШЕВО ДУШКО, разрјешава се дужности члана Управног одбора ОДКП "ГРАДСКА
ТРЖНИЦА“ Приједор, због истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-111-176/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

....

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ОДКП ГРАДСКА ТРЖНИЦА
Приједор
1. ОСТОЈИЋ ЛЕПА, разрјешава се дужности члана Управног одбора ОДКП
„ГРАДСКА ТРЖНИЦА“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-111-179/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ОДКП „ ГРАДСКА ТРЖНИЦА“
Приједор
1 .РЕНДИЋ ДРАШКО, разрјешава се дужности члана Управног одбора ОДКП
„ГРАДСКА ТРЖНИЦА“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-185/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ОДКП „ГРАДСКА ТРЖНИЦА“
1. НОВКОВИЋ МИЛАН, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ОДКП
„ГРАДСКА ТРЖНИЦА“ Приједор ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-173/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ОДКП „ГРАДСКА ТРЖНИЦА“
1. ГРОЗДАНИЋ ФУАД, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ОДКП
„ГРАДСКА ТРЖНИЦА“ Приједор ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-172/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ОДКП „ГРАДСКА ТРЖНИЦА“
.

1. ЖЕЖЕЉ БОЖО, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ОДКП
„ГРАДСКА ТРЖНИЦА“, Приједор, ради истека мандата.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-174/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“
Приједор
1.САВАНОВИЋ ГОРАН, разрјешава се дужности члана Управног одбора
ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-182/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“
Приједор
1.ЖЕЖЕЉ СТОЈАНКА, разрјешава се дужности члана Управног одбора
ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-184/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“
Приједор
1. СУЉАНОВИЋ СЕАД, разрјешава се дужности члана Управног одбора ЈПСД
„ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број: 01-111-185/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“
Приједор
1. ПУЂА ПРЕДРАГ, разрјешава се дужности члана Управног одбора ЈПСД
„ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-186/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Управног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“
Приједор
1.БОЈАНОВИЋ ДРАГАН, разрјешава се дужности члана Управног одбора ЈПСД „ДВОРАНА
МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата.
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-111-187/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“, Приједор
1.ВУЧИЋЕВИЋ РАЈКО, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈПСД
„ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-111-190/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“, Приједор
1. ПАНИЋ МИЛОРАД, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈПСД
. „ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор ради истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Број: 01-111-189/05
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Приједор
Прим. др. Азра Пашалић
Датум: 07.10.2005.год.
...
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
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РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Надзорног одбора ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“, Приједор
1.САВИЋ ЉИЉАНА, разрјешава се дужности члана Надзорног одбора ЈПСД
„ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата.
2.Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-111-188/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора Центра за социјални рад Приједор

1. Разрјешавају се чланова Управног одбора Центра за социјални рад из Приједора, ради
истека мандата и то :
- Башкот Ирена
- Талић Есад
- Поповић Славица
- Ђермановић Смиља
- Турудија Младенка
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 01-111-161/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.Др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад из Приједора

1.Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Центра за социјални рад из Приједора, ради
истека мандата и то :
- Шипка Славка
- Ећим Мара
- Куртовић Медиха
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2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-159 / 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим .др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора Градске апотеке «Козара» Приједор
1.Разрјешавају се чланова Управног одбора
истека мандата и то:
Кобас Мирко
Семиз Љиљана
Лукач Жарко
Самарџија Милева
Кецман Слободанка

Градске апотеке «Козара» Приједор , ради

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-157/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора Градске апотеке «Козара» Приједор
1.Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Градске апотеке «Козара» Приједор, ради
истека мандата и то:
- Мрђа Славица
- Грубан Миливој
- Чехајић Минка
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-156 / 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИCA
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу члановa0 Управног одбора Музеја Козаре из Приједора
1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Музеја Козаре из Приједора, ради истека
мандата и то:
- Иваниш Милорад
- Крчмар Драгана
- Радаковић Марија
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-154/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.Др. Азра Пашалић,с.р.

....

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора Музеја Козара из Приједора
1.Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Музеја Козара из Приједора, ради истека
мандата и то :
- Бабић Љиљана
- Мујагић Осман
- Рајлић Милош
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-155/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора Дом здравља Приједор
1.Разрјешавају се чланови Управног одбора Дома здравља Приједор, ради истека
мандата и то :
- Бурсаћ Радомир
- Беглербеговић Ибрахим
- Дука Смиљка
- Савић Биљана
- Малбашић Биљана
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-153 / 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора Дома здравља Приједор
1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Дома здравља Приједор из Приједора, ради
истека мандата и то:
- Ивић Иле
- Самарџић Невенка
- Змијањац Горан
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-151 / 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора «Галерије 96» из Приједора
1.Разрјешавају се чланови Управног одбора «Галерије 96» из Приједора, ради истека
мандата и то:
- Илијашевић Тихомир
- Милић Алекса
- Рауш Милорад
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2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-148/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИ
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора «Галерије 96 « из Приједора
1.Разрјешавају се чланови Надзорног одбора «Галерије 96» из Приједора, ради истека
мандата и то :
- Совиљ Весо
- Муњиза Марјан
- Топић Драган.
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-150/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.Др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора Позоришта «Приједор» из Приједора
1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Позоришта «Приједор» из Приједора, ради
истека мандата и то :
- Самарџија Марко
- Родић Младен
- Мурселовић Мухарем
- Билбија Раденко
- Когелник Злата
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-152/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.Др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора Позоришта «Приједор» из Приједора
1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Позоришта «Приједор» из Приједора, ради
истека мандата и то :
- Билбија Милорад
- Барош Зоран
- Капетановић Сена
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-149/ 05
Приједор
....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Управног одбора Дјечијег вртића «Радост» Приједор
1.Разрјешавају се чланови Управног одбора Дјечијег вртића «Радост« из Приједора, ради
истека мандата и то :
- Ерцег Душко
- Рибић Јасминка
- Мандић Љиљана
- Бабић Миломирка
- Данић Жарко
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111- 158/ 05
Приједор
Датум: 07.10.2005.год.

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
бр.101/04, 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор“, бр. 5/05) и члaна 105. Пословника Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 10/01), Скупштина општине Приједор, на XI сједници
одржаној 07.10.2005. године, д о н и ј е л а је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу чланова Надзорног одбора Дјечијег вртића «Радост» из Приједора
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1.Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Дјечијег вртића «Радост« из Приједора ради
истека мандата, и то:
- Глигић Гојко
- Гавриловић Нада
- Крагуљ Гордана
2 .Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-160/ 05
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 07.10.2005.год.
....
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
138
РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА
У ЈАВНИМ УСТАНОВАМА И ПРЕДУЗЕЋИМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР
На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005) и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора културне установе "Галерија 96" у
Приједору
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора културне установе
"Галерија 96" Приједор на период од 4 (четири) године и то:
A) За чланове Управног одбора именују се:
1. Драган Топић,
2. Росанда Гојић,
3. Тијана Солдат
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Светлана Микановић,
2. Жана Милосављевић и
3. Миленко Косић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-191/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора ОДП за приказивање филмова Приједор
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора ОДП За приказивање филмова
Приједор на период од 4 (четири) године и то:
A) За чланове Управног одбора именују се:
1. Самир Алихоџић,
2. Саид Бркић и
3. Божо Мутић
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Дарко Згоњанин,
2. Свјетлана Чеко и
3. Славица Шебез
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-192/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

...

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), те члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора ОДКП "Градска тржница приједор" у
Приједору
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора ОДКП "Градска тржница Приједор"
Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Славко Бера,
2. Владимир Танкосић и
3. Раде Павловић
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Ново Вучета,
2. Дарко Бујић и
3. Драшко Вујић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-193/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

...

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора ЈОДП "Завод за изградњу града и
општине" у Приједору
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора ЈОДП "Завод за изградњу града и
општине" Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Миленко Ђаковић,
2. Зоран Станисављевић,
3. Ранко Вучковић,
4. Желимир Пијак и
5. Младен Ковачевић
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Младен Тривић,
2. Енес Пехлић и
3. Драгана Јауз
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-194/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

...

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора ЈПСД "Дворана Младост" Приједор
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора ЈПСД "Дворана Младост" Приједор
на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Зоран Кос,
2. Весна Павић,
3. Бојан Бецнер,
4. Слободан Мишковић и
5. Славко Милуновић

Страна 249
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
БРОЈ: 9/2005.
________________________________________________________________________________
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Свјетлана Бабић,
2. Радојица Росић и
3. Дејана Тинтор
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-195/05
Приједор
Датум:07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора предшколске установе Дјечији вртић
"Радост" Приједор
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора предшколске установе Дјечији
вртић "Радост" Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Радослав Ђурић,
2. Љубица (Бранко) Ковачевић,
3. Горана Босанчић,
4. Милка Шиљеговић,из реда запослених
5. Мирјана Станић, из реда запослених
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Слађана Т. Радаковић,
2. Гордана Анђић и
3. Душица Лабус из реда запослених
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-196/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће
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РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Здравствене установе "Дом здравља"
Приједор
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора Здравствене установе "Дом
здравља" Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Славица Бајић ,
2. Насутион Кљунић,
3. Свјетлана Брдар,
4. Мира Обрадовић, из реда запослених и
5. Ранка Станар, из реда запослених
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Томислав Јекић,
2. Мирјана Ђермановић и
3. Марија Башкот, из реда запослених
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-202/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

...

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора установе Центра за социјални рад
Приједор
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора установе Центра за социјални рад
Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Рада Тубић,
2. Даница Пауновић,
3. Младен Кечан,
4. Петра Керановић, из реда запослених и
5. Доста Мејакић, из реда запослених
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Славица Станишић,
2. Душица Кецман и
3. Гордана Босанчић, из реда запослених

Страна 251
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
БРОЈ: 9/2005.
________________________________________________________________________________
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-197/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

...

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора културне установе Позориште
"Приједор" у Приједору
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора културне установе Позориште
"Приједор" Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Борислава Токић,
2. Жељка Марјановић-Балабан,
3. Адмира Кличић,
4. Раденко Билбија, из реда запослених и
5. Желимир Ривић, из реда запослених
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Алма Џафић,
2. Душица Хргар и
3. Владимир Влачина, из реда запослених
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-198/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашали,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора културне установе Музеј "Козаре"
у Приједору
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора културне установе Музеј "Козаре"
Приједор на период од 4 (четири) године и то:
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А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Милић Лазић,
2. Саша Дакић и
3. Марија Радаковић, из реда запослених
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Слободан Брдар,
2. Божидар Бабић и
3. Јелена Латиновић, из реда запослених
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-199/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

...

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора здравствене установе "Градска апотека"
Приједор
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора здравствене установе "Градска
апотека" Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Александар Кесић,
2. Александар Миљуш,
3. Милица Отковић,
4. Милена Самарџија, из реда запослених и
5. Светлана Берета, из реда запослених
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Дамир Ђуђић,
2. Жељко Мацура и
3. Драгана Мршић, из реда запослених
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-200/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 18. Статута општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор бр. 5/2005), и члана 105. Пословника скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор бр. 10/2001) Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној дана 07.10.2005. године донијела је сљедеће:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општине
Приједор
1. Именују се чланови Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општине
Приједор на период од 4 (четири) године и то:
А) За чланове Управног одбора именују се:
1. Живко Росић,
2. Фаиз Кахтеран,
3. Драган Ромчевић,
4. Дражен Врховац и
5. Божо Грбић
Б) За чланове Надзорног одбора именују се:
1. Дијана Мрђа,
2. Осман Караџић и
3. Ненад Мејакић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број: 01-111-201/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

....

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

139.
На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
5/05), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 10/2001), а на приједлог начелника Општине, Скупштина општине Приједор
на XI сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се приоритет у реконструкцији локалних путева, некатегорисаних јавних
путева и улица у насељима општине Приједор, која нису обухваћена Програмом
реконструкције локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима
општине Приједор, а гдје су финансијска улагања од стране мјесног становништва већа од
60%.
2. Путеви и улице из тачке 1. биће накнадно уврштени у Програм према висини
финансијског учешћа од стране мјесног становништва, а према расположивим средствима
Општине.
3. О извршењу овог Закључка стараће се Одјељење за стамбено комуналне послове.
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4. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општиен
Приједор".
Број:01-34-127/05
Приједор
Датум: 07.10.2005.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

....
140
РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
Број: 01-475-72/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 61. и члана 64. Закона о грађевинском земљишту ("Службени
гласник Републике Српске" број 86/03.), те члана 32. Одлуке о грађевинском земљишту
("Службени гласник општине Приједор2 број 6/05.), у предмету Хрваћанин Остоје Драгоје
из Приједора, а на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем Одјељења за просторно уређење
број 06-364-53/04. од 25.05.2005. године.
2. УСВАЈА се захтјев Хрваћанин Остоје Драгоје из Приједора, те му се утврђује право
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту на којем је бесправно
изградио приземни пословни објекат - ауто механичарску радиону, димензија 6,6 м х 10,0 м,
а које земљиште је означено са:
- к. ч. бр. 731/299 у површини од 271 м2
- к. ч. бр. 731/312 у површини од 57 м2
- к. ч. бр. 731/377 у површини од 13 м2, све уписане у зк. ул. бр. 7585 К.О. Приједор на Завод
за изградњу града и Општине Приједор
(по новом премјеру исто одговара к. ч. бр. 3823/2 уписана у пл. бр. 3382 К.О. Приједор II
као посјед Томаш Мирка Слободана)
3. Према Плану парцелације из тачке 1. приступни пут градилишту из тачке 2.
представља сљедеће градско грађевинско земљиште:
- к. ч. бр. 731/289 у површини од 46 м2
- к. ч. бр. 731/296 у површини од 42 м2
- к. ч. бр. 731/376 у површини од 18 м2, све уписане у зк. ул. бр. 7585 на Завод за изградњу
града и Општине Приједор
- к. ч. бр. 731/882 у површини од 3 м2 уписана з зк. ул. бр. 4173 са правом кориштења на
Маџар Миру, Маџар Младена и Маџар Јована свију са по 1/3 дијела
- к. ч. бр. 731/883 у површини од 3 м2 уписана у зк. ул. бр. 5907 са правом кориштења на
Хрваћанин Драгоју
- к. ч. бр. 731/885 у површини од 6 м2
- к. ч. бр. 731/884 у површини од 8 м2 обе уписане у зк. ул. бр. 7251 са правом кориштења на
Кос Петра
- к. ч. бр. 731/886 у повшрини од 36 м2
- к. ч. бр. 731/887 у површини од 2 м2, обе уписане у зк. ул. бр. 7585 на име Завода за
изградњу града и Општине Приједор
- к. ч. бр. 731/888 у површини од 26 м2 уписана у зк. ул. бр. 6063 на Хрваћанин Драгоју
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(по новом премјеру исто одговара к. ч. бр. 3825/2 упсиана у пл. бр. 925 К.О. Приједор II у пл.
бр. 2086, као посјед Маџар Маре, Младена и Јована са по 1/3 дијела,
- к. ч. бр. 3828/4 и 3825/3, обе уписане у пл. бр. 4118 К.О. Приједор II као посјед Кос Петра
- к. ч. бр. 3823/4 и 3823/5, обе уписане у пл. бр. 3382 К.О. Приједор II, као посјед Томаш
Слободана,
- к. ч. бр. 3823/6 уписана у пл. бр. 5240 К.О. Приједор II, као посјед Хрваћанин Драгоје
4. Градско грађевинско земљиште из тачке 2. диспозитива се преузима од досадашњег
носиоца права кориштења Завода за изградњу града и посједника Томаш Слободана у корист
градилишта Хрваћанин Драгоје.
Градско грађевинско земљиште из тачке 3. диспозитива овог рјешења се преузима од
досадашњих носиоца права кориштења Завода за изградњу, Маџар Маре, Младена, Јована,
Хрваћанин Драгоје, Кос Петра, Томаш Слободана у корист јавног добра - путева.
***
Број: 01-475-79/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 40., 44. и члана 49. Закона о грађевинском земљишту ("Службени
гласник Републике Српске" број 86/03.), те члана 9. Одлуке о грађевинском земљишту
("Службени гласник Општине Приједор" број 6/05.) у предмету "ИНТЕРГОБ" д.о.о. Приједор
за додјелу грађевинског земљишта, а на основу чл. 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на XI
сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев "Интергоб" д. о. о. Приједор, те се 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 6/04.) мијења правоснажно
рјешење Скупштине општине Приједор број 08-475-60/97. од 15.09.1997. године којим је
инвеститору додјељено грађевинско земљиште укупне површине од 1460 м2 у сврху
изградње производног погона за прераду шумских плодова и биља, тако да се "Интергоб" д.
о. о. Приједор уз наведену површину грађевинског земљишта додјељује и к.ч.бр. 742/46 у
површини од 423 м2 уписана у зк. ул. бр. 370 К.О. Приједор (к. ч. бр. 5099/6 уписана у пл. бр.
3064) са правом располагања и као посјед Општине Приједор). Мијења се и намјена
грађевинске парцеле тако да ће се умјесто изградње производног погона за прераду шумских
плодова и биља површине од 192 м2 градити пословни објекат за продају намјештаја, С + П +
2, корисне површине (пема општим УТУ) од 1838,4 м2.
***
Број: 01-475-78/05
Датум: 07.10.2005.године
На основу чл. 44. и чл. 49. Закона о грађевинском земљишту («Сл. гласник
РС», бр. 86/03) те члана. 32. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гласник Општине
Приједор бр. 6/05) у предмету Лончар Доминика Вељка из Посушја, заступаног по Симић
Чедомиру из Приједора за додјелу грађевинског земљишта, а на основу члана 18. Статута
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.10/01), Скупштина
општине Приједор на XI сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је следеће
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РЈЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтјев ЛОНЧАР Доминика ВЕЉКА из Посушја, те му се утврђује право
кориштења ради грађења пословног објекта П+1, са намјеном за изложбено-продајни салон
керамике ( I фаза) и приземног пословног објекта са намјеном за складиште (II фаза), на
градском грађевинском земљишту означеном са:
- к.ч.бр. 169/15 у површини од .....................................

284 м2

- к.ч.бр. 169/16 у површини од .....................................

953 м2

- к.ч.бр. 169/23 у површини од .....................................

229 м2

- к.ч.бр. 169/32 у површини од .....................................

293 м2

све уписане у зк.ул.бр. 680 К.о. Ч. Поље, као власништво ЛОНЧАР ВЕЉКА из Приједора
- к.ч.бр. 169/45 у површини од ......................................

9 м2

- к.ч.бр. 169/43 у површини од ......................................

80 м2

обе уписане у Исказ I у К.о. Ч. Поље
- к.ч.бр. 732/76 у површини од ......................................
1605 м2 уписана у зк.ул.бр. 3780
К.о. Приједор, те к.ч.бр. 732/507 у површини од 1356 м2 уписане у зк.ул.бр. 4558 К.о.
Приједор са правом кориштења на Јефтић Паву из Приједора( по новом премјеру исто
одговара к.ч.бр. 5194/1 уписано на име Јефтић Раде Невенке, Слободанке, Мирка сви са 1/6
дијела и Лончар Вељка са 12/176 дијела, у пл.бр. 5478 К.о. Приједор II, к.ч.бр. 5194/7 уписана
у пл.бр. 1468 на име Јефтић Раде, Невенка, Слободанка и Мирко сви са по 1/4 дијела, к.ч.бр.
5196/2 уписана на Јефтић Николу и Лочнар Вељка у пл.бр. 5552, оба са по 1/2 дијела, к.ч.бр.
5192/1 уписана у пл.бр. 1469 на име Јефтић Славка и Паве, обоје са по 1/2 дијела, к.ч.бр.
5189/2 уписана у пл.бр. 1466 на Јефтић Паву са 1/1 дијела, све К.о. Приједор II.
2. Градско грађевинско земљиште из тачке 1. означено са: к.ч.бр. 169/45 и 169/43 има
се изнијети из Исказа I, јер не представља добро у општој употреби.
Остало грађевинско земљиште из тачке 1. се преузима од досадашњих носиоца права
кориштења односно лица уписаних као посједника у корист инвеститора Лончар Вељка.
3. Према планској докумнетацији, на парцели из тачке 1. ће се градити пословни
објекат П+1 са намјеном за продају-изложбени салон керамике, централног гријања, водоматеријал и санитарне опреме за купатила – I фаза, и приземни пословни објекат са намјеном
за складиште – II фаза, све корисне пов. од 1.011,2 м2.
***
Број: 01-475-77/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник
Републике Српске" број 86/03.), те члана 23. Закона о општем управном послупку
("Службени гласник Републике Српске" број 13/02.) у предмету Правобранилаштва
Републике Српске - Сједиште замјеника Приједор за преузимање градског грађевинског
земљишта а на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Приједор, те се врши преузимање градског грађевинског неизграђеног земљишта у Улици
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Николе Пашића, ради привођења трајној намјени предвиђеној Регулационим планом
централне градске зоне са споменичким комплексом ("Службени гласник Општине Приједор
број 4/02.) а које земљиште је означено са:
- к.ч.бр. 12/224 у површини од 15 м2 уписана у зк.ул.бр. 2392 К.О. Приједор са привременим
правом кориштења на Алишић Мелиху са 2/3 дијела и Бахиновић Страхињу са 1/3 диејла (по
новом премјеру к.ч.бр. 1929 уписана у пл.бр. 4167 К.О. Приједор I, као посјед Алишић
Мелихе) удт. Лешњак из Крагујевца.
2. Градско грађевинско земљиште из тачке 1. диспозитива ће се у земљишним
књигама Основног суда и катастра, уписати у корист Општине Приједор.
***
Број: 01-475-76/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике
Српске" број 86/03.), у предмету Општине Приједор за преузимање градског грађевинског
земљишта, а на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Приједор, те се у корист Општине Приједор, на основу Регулационог плана Централне
градске зоне са споменичким комплексом, врши преузимање градског грађевинског
неизграђеног земљишта у сврху привођења трајној намјени означеног са:
- к.ч.бр. 1926 у површини од 40 м2 уписана у пл.бр. 2278/01 К.О. Приједор као посјед Миџић
Смаје Нуре 1/1 дијела
(по старом премјеру исто одговара дијелу к.ч.бр. 12/34 уписане у зк.ул.бр. 59 К.О. Приједор
на име Миџић Сеније са 4857/450560 дијела, Миџић Сакиба са 4857/450560 дијела и др.)
2. Градско грађевинско земљиште из тачке 1. ће се како у земљишним књигама
Основног суда у Приједору, тако и у катастру уписати са правом располагања у корист
Општине Приједор.
***
Број: 01-475-71/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 61. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник
Републике Српске" број 86/03.), те члана 29., 31. и 39. Одлуке о грађевинском земљишту
("Службени гласник Општине Приједор број 6/2005.),у предмету Илић Боже и Илић Бебе из
Приједора, а на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем Одјељења за просторно уређење
број 06-364-421/04. од 28.03.2005. године.
2. УСВАЈА се захтјев Илић Боже и Илић Бебе рођ. Кнежевић из Приједора, те им се
утврђује право кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у Насељу
"Свале", на којем су бесправно изградили стамбени објекат П + 1+ поткровље, означено са:
- к.ч.бр. 731/768 у површини од 162 м2
- к.ч.бр. 731/761 у површини од 193 м2
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- к.ч.бр. 731/715 у површини од 8 м2, све уписане у зк.ул.број 7637 К.О. Приједор, са правом
кориштења ради грађења у корист Илић Боже и Илић Бебе, обоје са по 1/2 дијела (по новом
премјеру к.ч.бр. 3738/7, 3736/7 и 3714/37 уписане у пл.бр. 5356 К.О. Приједор II, као супосјед
истих лица
- к.ч.бр. 731/767 у површини од 149 м2 уписана у зк.ул.бр. 3371 на Општину Приједор, по
новом премјеру к.ч.бр. 3738/6 уписана у пл.бр. 4559 као посјед Општине Приједор.
***
Број: 01-475-73/05
Датум: 07.10.2005.године
На основу чл. 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 96/03), у
предмету Адамовић Новака из Приjeдора, за давање сагласности за продају недовршене
зграде, а на основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
Даје се сагласност Адамовић (Миће) Новаку из Приједора да може отуђити
недовршени објекат заједно са земљиштем под објектом, као и земљиште које служи његовој
редовној употреби, означено са:
- к.ч.бр. 824/41 у површини од ........................................ 225 м2
- к.ч.бр. 824/42 у површини од ....................................... 107 м2
- к.ч.бр. 824/43 у површини од .......................................
7 м2
све уписане у зк.ул.бр. 7793 К.о. Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 2695/2 к.ч.бр. 2696/2 и
к.ч.бр. 5723/2 уписане у пл. бр. 4880/1 К.о. Приједор I).
***
Број: 01-475-74/05
Датум: 07.10.2005.године
На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр.
96/03),у предмету Кнежевић Душана Славице из Приједора, за додјелу градског
грађевинског земљишта а на основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници
одржаној 07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
Одбија се захтјев Кнежевић Душана Славице из Приједора за додјелу градског
грађевинског земљишта непосредном погодбом, код Р.К. "Патрија", означеног са к.ч.бр.
1021/1, ради изградње пословног анекса.
***
Број: 01-475-84/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 25. Закона грађевинском земљишту ("Сл.гласник Републике
Српске",број 86/03) у предмету Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Приједор за преузимање градског грађевинског земљишта и члана 18. Статута општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана 105. Пословника Скупштине
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01), на XI сједници одржаној
07.10.2005.године донијела је
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РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Приједор, те се у корист Општине Приједор врши преузимање градског грађевинског
земљишта у Улици Козарској, означеног са:
- к.ч.бр. 727/11 у површини од 480 м2 уписана у зк.ул.бр. 1611 К.О. Приједор, као
сувласништво Филиповић Славке рођ. Микановић из Београда са 4/5 дијела и Милинковић
Слободанке рођ. Крагуљ из Београда са 1/5 дијела (по новом премјеру дио к.ч.бр. 4120
уписана у пл.бр. 2325/03 К.О. Приједор II).
2. Градско грађевинско земљиште из тачке 1. се преузима у сврху провођења истог
трајној намјени предвиђеној Регулационим планом Рејонског центра - Урије ("Службени
гласник Општине Приједор број 5/91.).
***
Број: 01-475-75/05.
Датум: 07.10.2005. године
на основу члана 61., 62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник
Републике Српске" број 86/03.) у предмету Лазаревић Ранка из Приједора, а на основу чл. 18.
Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105.
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01),
Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је
следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена Рјешеењем Одјељења за просторно уређење
број 06-364-788/02. од 21.08.2003. године.
2. УСВАЈА се захтјев Лазаревић Ранка сина Душана из Приједора те му се утврђује
право кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у Улици Српских
великана (бивша Партизанска), на којем је бесправно изградио пословно - стамбени објекат
П + С + поткровље означено са:
- к.ч.бр. 27/183 у површини од 394 м2 уписана у зк.ул.бр. 7482 К.О. Приједор са правом
коришења у сврху изградње пословног простора у корист Лазаревић Ранка
- к.ч.бр. 27/182 у површини од 237 м2 уписана у зк.ул.бр. 6993 на Општина Приједор
(по новом премјеру к.ч.бр. 3747/4 уписана у пл.бр. 4620 и к.ч.бр. 5671/2 уписана у пл.бр. 846
К.О. Приједор I, као посјед Општина Приједор
3. На земљишту из тачке 2. се утврђује губитак права кориштења ради грађења
пословног простора са намјеном за аутосервис и салон аутомобила са пратећим садржајима
П + поткровље, те се успоставља право кориштења ради грађења пословно стамбеног објекта
са намјеном пословног простора за трговину, угоститељство и туризам, П + 1 + поткровље,
корисне површине од 259,93 м2.
На преосталом градском грађевинском земљишту из зк.ул.бр. 7482 К.О. Приједор ,
остају досадашњи уписи.
***
Број: 01-475-85/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 24. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник
Републике Српске" број 86/03.) у предмету Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште
замјеника Приједор за преузимање градског грађевинског земљишта, а на основу чл. 18.
Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105.
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01),
Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је
следеће
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РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев Правобранилаштва Републике Српске - Сједиште замјеника
Приједор, те се вриши преузимање градског грађевинског неизграђеног земљишта у Улици
Николе Пашића, ради привођења истог трајној намјени предвиђеној Регулационим планом
Централне градске зоне са споменичким комплексом ("Службени гласник Општине
Приједор" број 4/02.) а које земљиште је означено са:
- к. ч. бр. 1930 у површини од 268 м2 уписана у пл.бр. 780/03 К.О. Приједор I, као посјед
Фејзагић Хусе Келиме рођ. Пијалић из Загреба. Пијалић Ибрахима Нуре, уд. Хусније,
Сарајлић Ахмета Суада, Срдић Крсте Срђе, сви са по 3/15 дијела, те Којић Стојке Душана,
Струнџалић Пантелије Персида рођ. Зрнић и Зрнић Пантелије Јована, сви са по 1/15 дијела,
сви непознатог боравишта
(по старом премјеру иста парцела одговара к. ч. бр. 12/141, уписана у зк. ул бр. 520 К.О.
Приједор на Пијалић Емку и др. и дио к. ч. бр. 12/225 уписана у зк. ул. бр. 1067 на Општину
Приједор)
2. Градско грађевинско земљиште из тачке 1. ће се у земљишним књигама Основног
суда у Приједору, као и у катстру уписати са правом располагања у корист Општине
Приједор.
***
Број: 01-475-81/05
Датум: 07.10.2005.године
На основу чл. 25. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 86/03), у
предмету Росић Дајане из Приједора, за давање сагласности за продају недовршене зграде, а
на основу члана. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те
члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
Даје се сагласност Росић Вукашина Дајани из Приједора да може отуђити
недовршени објекат заједно са земљиштем под објектом, као и земљиште које служи
његовоој редоној употреби, означено са:
- к.ч.бр. 731/710 у површини од 415 м2, уписано у зк.ул.бр. 7517 К.О. Приједор ( по
новом премјеру к.ч.бр. 3714/26 уписана у пл.бр. 5129/26 уписана у пл.бр. 5129/01 К.О.
Приједор II).
***
Број: 01-475-86/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 27., 29., 30. и 49. Закона о грађевинском земљишту ("Службени
гласник Републике Српске" број 86/03.), те члана 31. и 35. Одлуке о грађевинском земљишту
("Службени гласник Општине Приједор" број 6/05.), у предмету Станивуковић Макса Бранке
из Бања Луке, а на основу члана. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности
Одјељења за просторно уређење број 06-364-391/04. од 15.06.2005. године.
2. Према парцелацији из тачке 1. формира се грађевинска парцела на којој се
Станивуковић Макса Бранки из Бања Луке утврђује првенствено право кориштења
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земљишта ради грађења пословно-стамбеног објекта СУ + П + 2 као дијела планираног блока
(I фаза) са намјеном сутерена (трезор банке, сефови и др.) приземље и спрат (пословна банка
- шалтер сала и др.) те други спрат (стамбени простор) а које грађевинско земљиште је
означено са:
- к. ч. бр. 13/25 у површини од 60 м2 уписана у зк.ул.бр. 112 К.О. Приједор
- к. ч. бр. 13/29 у површини од 30 м2, уписана у зк.ул.бр. 113 К.О. Приједор
(по новом премјеру к. ч. бр. 2033/1 уписана у пл.бр. 604 К.О. Приједор I), све уписано са
правом кориштења, као и посједа на име Станивуковић Бранке кћери Макса из Бања Луке.
3. Градско грађевинско неизграђено земљиште означено са к. ч. бр. 13/51 у повшрини
од 29 м2 уписана у зк. ул. бр. 113 К.О. Приједор (по новом премјеру к. ч. бр. 2033/2 у
површини од 1 м2, уписана у пл. бр. 604 К.О. Пријеедор I) преузима се од досадашњег
носиоца права кориштења Станивуковић Бранке из Бањалуке.
***
Број: 01-475-80/05
Датум: 07.10.2005.године
На основу чл. 25. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 86/03), по
захтјеву Вуковојац Данице из Приједора, у предмету понуде неизграђеног градског
грађевинског земљишта општини, а на основу члана. 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI
сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је следеће
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се понуда Вуковојац Танасија Данице рођ. Тепавчевић из Приједора за
преузимање неизграђеног градског грађевинског земљишта, по праву прече куповине,
означеног са:
- к.ч.бр. 3263, њива 2 кл. у површини од .................................1325 м2 уписана у пл.бр. 3585
К.о. Приједор I као посјед Вуковојац Танасија Данице рођ. Тепавчевић са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно-књижног уреда Основног суда у Приједору земљиште је
означено са:
- к.ч.бр. 27/31, ораница, Ограда" у површини од ................ 1254 м2 уписана у зк.ул.бр. 2750 са
правом кориштења у корист Вуковојац Илије Раде са дијелом 1/1.
2. Општина Приједор се обавезује са ранијим власником неизграђеног грађевинског
земљишта закључити купопродајни уговор за цијени од 12,83 по 1 м2 земљишта, у року од
15 дана од дана правоснажности овог закључка.
***
Број: 01-475-87/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 61. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике
Српске" број 86/03.) у предмету Беширевић Хасана Сеада из Санског Моста , а на основу чл.
18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105.
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01),
Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је
следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичој сагласности
Одјељења за просторно уређење број 06-364-182/05. од 18.07.2005. године.
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2. УСВАЈА се захтјев Беширевић Сеада из Санског Моста, те му се утврђује право
кориштења пради грађења на градском грађевинском земљишту у Улици Војводе Мишића у
насељу Пухарска на којем је изграђена приземна породична стамбена зграда означено са:
- к.ч.бр. 698/1 у површини од 413 м2 уписана у зк.ул.бр. 3646 К.О. Приједор, уписана на име
Куртагић Ермина сина Фадила уз право доживотног уживања у корист Хинић Зинете рођ.
Кучковић (по новом премјеру к.ч.бр. 2561 уписана у пл.бр. 367/02 К.О. Приједор II, као
посјед Беширевић Сеада сина Хасана са 1/1 дијела.
На земљишту из тачке 2. диспозитива овог рјешења се утврђује губитак права
кориштења ради грађења породичне стамбене зграде у корист Куртагић Ермина сина
Фадила.
***
Број: 01-475-82/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 19., члана 27. и члана 30. Закона о грађевинском земљишту
("Службени гласник Републике Српске" број 86/03.) у предмету Даути Сервета Алибајрама
из Приједора, за утврђивање првенственог права кориштења ради грађења, а на основу чл.
18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105.
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.10/01),
Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је
следеће
РЈЕШЕЊЕ
ОДБИЈА се, као неоснован, захтјев Даути Сервета Алибајрама из Тетова, да му се по
основу првенственог права кориштења ради грађења додјели грађевинска парцела у Улици
Николе Пашића, означена као парцела број 44, према урбанистичком пројекту блокова 15 и
20 Централне зоне Приједора.
Према Регулационим плану централне градске зоне са споменичким комплексом
парцелу из става 1. чини к.ч.бр. 12/31 уписана у зк.ул.бр. 2301 на Завод за изградњу града и
Општине Приједор и к.ч.бр. 12/162 уписана у зк.ул.бр. 6602 на име Даути Алибајрам, обе
укупне површине од 234 м2.
***
Број: 01-475-88/05.
Датум: 07.10.2005. године
На основу члана 61.,62. и 63. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник
Републике Српске" број 80/03.), у предмету Ферхатовић Саида из Приједора а на основу
члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 105.
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01),
Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној 07.10.2005.године, донијела је
следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр.
06-364-613/03 од 25.01.2004.године.
2. Усваја се захтјев Ферхатовић Саида из Приједора те му се утврђује право
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. 8. Марта у насељу Стари
Град на којем је бесправно изградио породичну стамбену зграду П+1, означено са:
- к.ч.бр. 18/71 у површини од .............................180 м2 уписана у зк.ул.бр. 94 К.о. Приједор
- к.ч.бр. 18/15 у површини од .............................140 м2 уписана у зк.ул.бр. 95 К.о. Приједор
као државна својина са правом коришћења на Цикота Ахмета са дијелом 13113/114104,
Цикота Асију са дијелом 2609555/27483456 и др. (по новом премјеру к.ч.бр. 1716 уписана у
пл.бр. 984 К.о. Приједор I као посјед Ферхатовић (Смаила) Саида са дијелом 1/1).

Страна 263
"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
БРОЈ: 9/2005.
________________________________________________________________________________
Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са
правом кориштења: Цикота Ахмета, Цикота Асија и др.
***
Број: 01-475-83/05
Датум: 07.10.2005.године
На основу чл. 25. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 86/03), у
предмету Алајбеговић Сеада и др. из Приједора за понуду неизграђеног грађевинског
земљишта а на основу члана. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 5/05), те члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр.10/01), Скупштина општине Приједор на XI сједници одржаној
07.10.2005.године, донијела је следеће
ЗАКЉУЧАК
Не прихвата се понуда Алајбеговић Сеада, Алајбеговић Месуда и Алајбеговин Нихада
сви из Приједора за продају Општини, градског грађевинског земљишта у ул. Светосавској у
Приједору, означеног са:
- к.ч.бр. 23/23 у површини од ................................................. 120 м2,
- к.ч.бр. 23/6 у површини од ................................................. 110 м2,
обе уписане у зк.ул.бр. 552 К.о. Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 1985/1 и 1985/2, обе
уписане у пл.бр. 38 К.о. Приједор I), по цијени од 100.000 КМ.
Корисници предметног земљишта исто могу отуђити трећим лицима, али не по нижој
цијени од оне која је понуђена Општини.
141.
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Број: 02-40-983/05
Датум: 04.10.2005.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), одлучујући о захтјеву Тениског клуба "Др.Младен
Стојановић", Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
о одобравању средстава
I
У циљу реализације Закључка Скупштине општине Приједор, број: 01-40-443/03 од
02.07.2003.године, одобравају се средства у износу од 40.000,00 КМ, Тениском клубу "Др.
Младен Стојановић" Приједор, на име учешћа Општине у финансирању изградње Тенис хале
у Приједору.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатиће се из Буџета општине Приједор на жирорачун број: 562 007 00002551 65, на слиједећи начин:
- износ од 30.000,00 КМ исплатити са позиције 999900 - Буџетска резерва
Начелника општине и
- износ од 10.000,00 КМ, са позиције 614300-дотације за спортске клубове по
програму.
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III
О извршењу ове одлуке стараће се Одјељење за финансије, а иста ће бити објављена у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Начелник Општине
....
Марко Павић,с.р.
Број: 02-111- 137/05
Датум:14.09.2005.године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04 и 42/05), а у вези са чланом 46. Статута општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор", бр. 5/05) и члана 7.Закона о јавним набавкама ("Сл. гл. БиХ",
бр. 49/04), Начелник општине Приједор, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радова на реконструкцији
локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица у насељима општине Приједор
I
Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова на реконструкцији
локалних путева, некатегорисаних јавних путева и улица на подручју општине Приједор, у
саставу:
1. Драго Тадић, предсједник Комисије;
2. Биљана Малбашић, члан;
3. Мирзад Исламовић, члан;
4. Радана Даљевић, члан и
5. Радан Вукадиновић, члан.
II
1. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да изради Обавјештење о јавној
набавци ради објаве истог у "Службеном гласнику БиХ";
2. Да припреми одговарајућу тендерску документацију;
3. Да свим понуђачима осигура примјерен рок за прибављање документације и
подношење понуда;
4. Да у складу са Обавјештењем о јавној набавци одреди мјесто и вријеме отварања и
прихватања понуда;
5. Да у складу са критеријима предвиђеним у Обавјештењу о јавној набавци предложи
Начелнику општине додјелу уговора најповољнијем понуђачу;
6. Да објави Обавјештење о додјели уговора на основу резултата поступка додјеле;
7. Да предузме и друге радње које су прописане Законом о јавним набавкама.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном
гласнику општине Приједор".
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.
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