
 

 
     GODINA XIV              ЧЕТВРТАК  01.12.2005.             BROJ: 11/2005 

 
 169. 
 
 На основу члана 5. и 26. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Сл.гласник 
Републике Српске" бр. 96/03, 14/04 и 67/05), члана12. Закона о локалној самоуправи 
(«Службени гласник Републике Српске»б бр. 101/04 и 42/05) и члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор" 5/05) Скупштина општине Приједор на XIII 
сједници одржаној 30.11.2005. године, донијела  је: 
 
 

О Д Л У К У 
 

о усвајању ребаланса буџета општине Приједор за 2005. годину 
 
 

I 
 

Усваја се ребаланс буџета општине Приједор за 2005.годину. 
 

II 
 

Саставни дио ове одлуке је Ребаланс буџета општине Приједор за 2005.годину. 
 

III 
 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику општине Приједор”. 
 
 
 
 
 
Број:01-022-95/05                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум: 30.11.2005.године    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 DOMAĆI  PRIHODI  I  POMOĆI  PO  REBALANSU   
 BUDŽETA  ZA  2005.  GODINU 
 KONTO VRSTA  PRIHODA UKUPNO PO REBALANSU 
  ZA 2005.GOD. 

 71 PORESKI PRIHODI 14.792.629 
 711 Prihodi od poreza na dohodak 16.000 
 7111 Porez na dohodak od poljoprivrede i šumarstva 16.000 

 713 Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih  2.000.000 
 7131 Porez na lična primanja i prihode od samostalne djelatnosti 2.000.000 

 714 Porez na imovinu 1.320.000 
 7141 Porez na imovinu 280.000 

 7142 Porez na naslijeđa i poklone 40.000 

 7143 Porez na prenos nepokretnosti i prava 1.000.000 

 715 Porez na promet proizvoda i usluga 11.396.629 
 7151 Porez na promet proizvoda i porezi od indirektnih poreza 9.521.629 

 7152 Porez na promet usluga 1.875.000 

 7153 Akciza 0 

 719 Ostali porezi 60.000 
 7191 Ostali porezi-porez na dobitke od igara na sreću 60.000 

 72 NEPORESKI PRIHODI 4.803.151 
 721 Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine 200.000 
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 KONTO VRSTA  PRIHODA UKUPNO PO REBALANSU 
  ZA 2005.GOD. 

 7212 Ostali prihodi od imovine 200.000 

 722 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih usluga 4.115.532 
 7221 Administrativne takse 310.000 

 7223 Komunalne takse 360.000 

 7224 Naknade po raznim osnovama 1.984.828 

 7225 Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od vlastite  1.460.704 
 djelatnosti) 
 723 Novčane kazne 50.000 
 7231 Novčane kazne (Oduzeta imovinska korist po nadležnosti  50.000 
 republičke i opštinske inspekcije) 
 729 Ostali neporeski prihodi 437.619 
 7291 Ostali neporeski prihodi 437.619 

 73 TEKUĆE POMOĆI 432.085 
 731 Tekuće pomoći 432.085 
 7312 Tekuće pomoći od drugih nivoa vlasti 432.085 

 U K U P N I   PRIHODI  I  POMOĆI 20.027.865 
                                                                                  . . . .  
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 BUDŽETSKA POTROŠNJA PO KORISNICIMA ZA  
 2005. GODINU  
 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
I - TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA 
 Izvršni odbor SO 

 611100 Bruto plate i naknade - Poreska uprava 138.600 

 U K U P N O  138.600 
 Odjeljenja za opoštu upravu 

 611100 Bruto plate i naknade opštinske uprave 297.300 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 99.300 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 34.200 

 613100 Putni troškovi 3.100 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 36.100 

 613400 Nabavka materijala 32.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 2.400 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 7.900 

 613900 Ugovorene usluge – civilna zaštita 17.600 

 613900 Ugovorene usluge odjeljenja 3.300 

 821300 Nabavka opreme 14.200 

 U K U P N O  547.400 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti 

 611100 Bruto plate i naknade 393.900 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 49.700 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 24.700 

 613100 Putni troškovi 20.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 26.000 

 613400 Nabavka materijala 24.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 13.700 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 6.400 

 613900 Učešće u izgradnji metereološke stanice Prijedor 15.000 

 613900 Ugovorene usluge odjeljenja 15.000 

 613900 Učešće opštine u finansiranju agencije i projekata lokalnog ekonomskog 95.000 
  razvoja 

 821300 Nabavka opreme 10.000 

 U K U P N O  693.400 
 Sredstva za unapređenje poljoprivrede 

 613900 Ugovorene usluge -Ispitivanje i poboljšanje zemljišta 25.000 

 613900 Ugovorene usluge-Unapređenje  poljoprivrede 100.000 

 613900 Ugovorene usluge- Protivgradna zaštita 25.000 

 U K U P N O  150.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 Sredstva za visoko obrazovanje 

 614200 Grantovi pojedincima – Stipendije 75.000 

 614200 Grantovi pojedincima – Jednokratne pomoći studentima 10.000 

 614200 Grantovi pojedinincima-Naučno istraživački rad 6.000 

 614300 Grantovi neprofitnim organanizacijama – Rudarski fakultet 10.000 

 U K U P N O  101.000 
 Sredstva za  srednje obrazovanje iz izvornih prihoda budžeta 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 66.946 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 16.714 

 613100 Putni troškovi 14.705 

 613200 Troškovi energije 179.217 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 38.341 

 613400 Nabavka materijala 36.758 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 7.621 

 613600 Zakup imovine i opreme 30.909 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 30.980 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 2.701 

 613900 Ugovorene usluge 38.852 

 821300 Nabavka opreme 11.443 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 U K U P N O  475.187 
 Sredstva za  srednje obrazovanje iz vlastitih sredstava 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 81.076 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 34.334 

 613100 Putni troškovi 20.903 

 613200 Troškovi energije 38.099 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 11.429 

 613400 Nabavka materijala 51.468 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 9.617 

 613600 Zakup imovine i opreme 7.522 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 41.721 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 18.507 

 613900 Ugovorene usluge 430.400 

 821300 Nabavka opreme 92.628 

 U K U P N O  837.704 
 Grantovi srednjim školama iz izvornih prihoda budžeta 

 614200 Grantovi pojedincima-Izbor najboljeg prosvjetnog radnika 4.300 

 614200 Grantovi pojedincima – Sredstva za takmičenje učenika 5.000 

 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama-Investiciono tehničko održavanje  34.000 
 sred.škola 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 U K U P N O  43.300 
 Učešće u finansiranju osnovnog obrazovanja 

 614200 Grantovi pojedincima – Sredstva za takmičenje učenika 5.500 

 614200 Grantovi pojedincima – Izbor najboljeg prosvjetnog radnika 6.900 

 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama-Investiciono tehničko održavanje  35.000 
 osn. škola 

 U K U P N O  47.400 
 Sredstva za predškolsko obrazovanje 

 611100 Bruto plate i  naknade iz budžeta opštine 537.800 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 23.450 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 6.150 

 613100 Putni troškovi 3.000 

 613200 Troškovi energije 68.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 15.000 

 613400 Nabavka materijala 70.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 2.400 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 15.000 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 7.000 

 613900 Ugovorene usluge 13.000 

 821300 Nabavka opreme 10.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 U K U P N O  770.800 
 Sredstva za aktivnosti u fizičkoj kulturi 

 614300 Učešće u finansiranju Tenis kluba "M.Stojanović" 150.000 

 614300 Finansiranje vrhunskih sportova 5.400 

 614300 Dotacije za sportske klubove po programu 160.100 

 614300 Sportski savezi i udruženja RVI 6.000 

 614300 Revijalne opštinske i republičke manifestacije 34.600 

 U K U P N O  356.100 
 Učešće u finansiranju Muzeja 

 613100 Putni troškovi 4.500 

 613200 Troškovi energije 15.400 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 3.400 

 613400 Nabavka materijala 6.400 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 3.600 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 3.800 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 600 

 613900 Ugovorene usluge 11.300 

 821300 Nabavka opreme 3.515 

 U K U P N O  52.515 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 Učešće u finansiranju Pozorišta 

 611100 Bruto plate i naknade 145.300 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 45.100 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 16.600 

 613100 Putni troškovi 9.000 

 613200 Troškovi energije 48.100 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 7.300 

 613400 Nabavka materijala 5.000 

 613500 Troškovi usluga prevoza i goriva 80 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.900 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 50 

 613900 Ugovorene usluge  8.000 

 613900 Sredstva za gostujuće glumce i tri pozorišne prestave 15.000 

 U K U P N O  302.430 
 Učešće u finansiranju Bibloteke 

 613100 Putni troškovi 2.900 

 613200 Troškovi energije 7.700 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 2.400 

 613400 Nabavka materijala 2.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 700 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 1.700 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 500 

 613900 Ugovorene usluge 10.300 

 821300 Nabavka opreme 9.000 

 U K U P N O  37.200 
 Učešće u finansiranju Kulturnih manifestacija 

 613900 Ugovorene usluge-Književni susreti na Kozari 39.700 

 613900 Ugovorene obaveze-Kulturna razmjena 9.000 

 613900 Međunarodni festival horova “Zlatna vila” 30.700 

 613900 Ugovorene usluge-Izdavačka djelatnost 8.000 

 613900 Ugovorene usluge-Kočićeva srpska scena 27.100 

 613900 Ugovorene usluge-Ostale kulturne manifestacije 9.900 

 U K U P N O  124.400 
 Učešće u finansiranju Zadužbine “Sretena Stojanovića” 

 613900 Sredstva  za djelatnost Zadužbine “Sretena Stojanovića” 5.000 

 615200 Sredstva za sanaciju kuće  Stojanovića 50.000 

 U K U P N O  55.000 
 Učešće u finansiranju Galerije 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 611100 Bruto plate i naknade 25.100 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 4.400 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 1.900 

 613100 Putni troškovi 0 

 613200 Troškovi energije 2.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 920 

 613400 Nabavka materijala 100 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 50 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 200 

 613900 Ugovorene usluge  2.800 

 615200 Kapitalni grantovi-Učešće u finansiranju Ateljea za likovnu umjetnost 0 

 U K U P N O  37.470 
 Učešće u finansiranju javnih radio stanica 

 614300 Učešće u finansiranju javnih radio stanica  75.000 

 U K U P N O  75.000 
 Udruženja i fondacije 

 614200 Grantovi pojedincima- Finanansiranje omladinske politike 75.000 

 614300 Finansiranje kulturno-umjetničkih društava 40.000 

 614300 Finansiranje socijalno humanitarnih saveza i udruženja 15.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 614300 Učešće u finansiranju udruženja penzionera Opštine Prijedor 75.000 

 614300 Finansiranje projekata Nevladinih organizacija 25.000 

 614300 Finansiranje Crvenog Krsta 36.000 

 614300 Finansiranje projekata nacionalnih manjina 15.000 

 614300 Ugovorene usluge-Amaterska durštva savezi i udruženja 10.000 

 U K U P N O  291.000 
 Djelatnost  Centra za socijalni rad  

 611100 Bruto plate i naknade 425.700 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 71.400 

 611200 Naknada za upravni i nadzorni odbor 28.200 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 33.300 

 613100 Putni troškovi 8.000 

 613200 Troškovi energije 27.700 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 12.200 

 613400 Nabavka materijala 12.500 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 5.200 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 18.000 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 3.540 

 613900 Ugovorene usluge  8.900 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 U K U P N O  654.640 
 Troškovi socijalne zaštite  

 612100 Porezi i doprinosi na naknade za rad Komisija 1.830 

 613900 Troškovi komisije za ocjenu sposobnosti 10.200 

 613900 Troškovi komisije za ocjenu i razvrstavanje 8.100 

 614200 Grantovi pojedincima-Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih 49.700 

 614200 Grantovi pojedincima-Jednokratne pomoći i drugi vidovi socijalne zaštite 21.000 

 614200 Grantovi pojedincima -Novčane pomoći lica u stanju socijalnih potreba 98.600 

 614200 Grantovi pojedincima-pomoć djeci bez roditeljskog staranja 4.000 

 614200 Grantovi pojedincima-prihvatna stanica 3.000 

 614200 Grantovi pojedincima-dodatak za pomoć i njega drugog lica 18.600 

 614200 Grantovi pojedincima-Smještaj u drugu porodicu 93.400 

 614200 Grantovi pojedincima-Finansiranje ustanova Centra za socijalni rad 436.000 

 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama  1.100 

 U K U P N O  745.530 
 Ostali vidovi  socijalne zaštite  

 613500 Troškovi usluga prevoza i goriva-Prevoz đaka specijalne škole 17.000 

 613500 Troškovi usluga prevoza i goriva-Prevoz đaka oštećenog sluha B.Luka 15.000 

 613900 Ugovorene usluge-Troškovi sahrana nestalih i nezbrinutih lica 95.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 614200 Grantovi pojedincima-  Jednokratne pomoći socijalno ugroženih 25.000 

 U K U P N O  152.000 
 Sredstva za zdravstvenu zaštitu 

 613900 Ugovorene usluge-Troškovi higijensko epidemiološke službe 15.000 

 613900 Ugovorene isluge-Troškovi ispitivanja vode 3.200 

 613900 Ugovorene usluge-Troškovi mrtvozorstva 20.000 

 613900 Ugovorene usluge- Troškovi vakcinacije 5.100 

 613900 Ugovorene usluge-Troškovi hitne službe i prve pomoći 40.000 

 613900 Ugovorene usluge-Deratizacija i dezinsekcija 50.000 

 U K U P N O  133.300 
 Turistička organizacija 

 611100 Bruto plate i naknade 1.710 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 150 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 80 

 613100 Putni troškovi 600 

 613200 Troškovi energije 0 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 650 

 613400 Nabavka materijala 200 

 613500 Troškovi usluga prevoza i goriva 350 

 Strana 12 od21 



Страна  302                                      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                            БРОЈ: 11/2005. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.000 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 0 

 613900 Ugovorene usluge  0 

 821300 Nabavka opreme 14.604 

 U K U P N O  20.344 
 Troškovi komisija za određivanje uslova za izdavanje odobrenja za  rad 

 613900 Troškovi stručnih komisija iz vlastitih prihoda 50.000 

 U K U P N O  50.000 
 Odjeljenje za prostorno uređenje 

 611100 Bruto plate i naknade 171.800 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 25.700 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 12.300 

 613100 Putni troškovi 3.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 10.000 

 613400 Nabavka materijala 9.800 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 1.000 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

 613900 Ugovorene usluge odjeljenja 7.000 

 821300 Nabavka opreme 9.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 U K U P N O  254.600 
 Troškovi komisija za pregled projektne  dokumentacije i tehničkog prijema  
 objekata  
 613900 Troškovi stručnih komisija 150.000 

 U K U P N O  150.000 
 Program uređenja građevinskog zemljišta 

 613900 Ugovorene usluge-Program uredenja gradevinskog zemljista 979.165 

 U K U P N O  979.165 
 Odjeljenje za finansije 

 611100 Bruto plate i naknade 172.700 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 27.900 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 12.600 

 613100 Putni troškovi 29.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 10.000 

 613400 Nabavka materijala 20.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 5.000 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 30.000 

 613900 Ugovorene usluge odjeljenja 25.000 

 821300 Nabavka opreme 15.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 U K U P N O  352.200 
 Odjeljenje za stambeno komunalne poslove 

 611100 Bruto plate i naknade 327.000 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 64.000 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 25.400 

 613100 Putni troškovi 11.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 12.000 

 613400 Nabavka materijala 10.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 6.000 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 4.000 

 613900 Ugovorene usluge-Troškovi izdavanja građevinskih dozvola za opštinske  7.000 
 objekte i porez na promet prodatih poslovnih prostora 

 613900 Ugovorene usluge odjeljenja 15.000 

 613900 Ug.usluge-troškovi prinudnog izvršenja inspekcijskih rješenja 6.000 

 821300 Nabavka opreme-nabavka auta 35.000 

 U K U P N O  522.400 
 Program komunalne potrošnje i infrastrukture  

 613300 Troškovi komunalnih usluga-Opšta komunalna potrošnja 480.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga-Troškovi deponija 30.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga-Sredstva za zaštitu čovjekove okoline 15.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 613900 Ugovorene usluge-investicije i održavanje ulične rasvjete 100.000 

 613900 Komunalna infrastruktura za naselja Janjića pumpa-Topolik-Vrbice 65.000 

 613900 Ugovorene usluge-Ucesce opstine po realizaciji LEAP 20.000 

 613900 Ugovorene usluge-projekat vodosnab.opštine i pomoć seoskim MZ za  100.000 
 registraciju vodovoda 

 613900 Ugovorene usluge-održavanje svjetlosno saobraćajne signalizacije 40.000 

 613900 Ugovorene usluge-javna rasvjeta redovna potrošnja 380.000 

 613900 Ugovorene usluge-održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije 20.000 

 U K U P N O  1.250.000 
 Program rekonstrukcije puteva  

 613900 Program rekonstrukcija ulica i puteva 2.500.000 

 U K U P N O  2.500.000 
 Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu 

 611100 Bruto plate i naknade 145.000 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 22.200 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 10.500 

 613100 Putni troškovi 3.700 

 613200 Troškovi energije 2.500 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 8.000 

 613400 Nabavka materijala 10.000 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 2.000 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 2.000 

 613900 Ugovorene usluge odjeljenja 4.000 

 614200 Prevoz porodica poginulih boraca na groblje 12.000 

 614200 Grantovi pojedincima-komisija za stambena prava 1.000 

 614200 Troškovi sahrana boraca i porodica poginulih boraca 7.500 

 614200 Jednokratne pomoći borcima i RVI 20.000 

 614200 Participacija za smještaj djece u Vrtić RVI 18.000 

 614300 Finansiranje organizacije porodica poginulih boraca 55.000 

 614300 Grantovi neprofitnim organizacijama-Obilježavanje istoriskih datuma 10.000 

 614300 Finansiranje Boračke organizacije 70.000 

 614300 Finansiranje Udruženja Rezervnih vojnih starješina 7.500 

 614300 Finansiranje Opštinskog odbora SUBNOR-a 17.500 

 615100 Kapitalni grantovi mjesnim zajednicama 7.000 

 615200 Kapitalni grantovi - izgradnja kuca RVI 100.000 

 615200 Kapitalni grantovi - izgradnja spomen kompleksa 9.000 

 821300 Nabavka opreme 3.500 

 U K U P N O  547.900 
 Stručna služba načelnika 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 611100 Bruto plate i naknade 160.300 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 36.200 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 11.500 

 613100 Putni troškovi 19.700 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 15.000 

 613400 Nabavka materijala 15.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 15.000 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 5.000 

 613900 Ostale ugovorene usluge službe 93.000 

 821300 Nabavka opreme 15.000 

 O Budžetska rezerva 230.000 

 U K U P N O  615.700 
 Program sredstava za alternativni smještaj 

 613900 Ugovorene usluge-Sredstva za podršku povratka 80.000 

 613900 Ugovorene usluge-Alternativni smještaj 22.000 

 U K U P N O  102.000 
 Stručna služba skupštine opštine 

 611100 Bruto plate i naknade 390.100 

 611200 Naknade troškova zaposlenih-odbornici 161.600 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 611200 Naknade troškova zaposlenih 105.900 

 612100 Porezi i doprinosi na naknade odbornika 16.200 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 37.500 

 613100 Putni troškovi 18.000 

 613200 Troškovi energije 96.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 35.000 

 613400 Nabavka materijala 35.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 7.000 

 613600 Zakup imovine i opreme 1.000 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 50.000 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 25.000 

 613900 Ugovorene usluge službe 31.000 

 613900 Ugovorene usluge –agencija za lokalnu demokratiju 15.600 

 613900 Ugovorene usluge -proslave 50.000 

 614100 Grantovi mjesnim zajednicama 353.000 

 614100 Grantovi političkim partijama 49.000 

 614300 Grantovi neprofitnim organanizacijama-Troškovi opštinske izborne  25.000 
 komisije 

 821300 Nabavka opreme-auto 99.000 

 U K U P N O  1.600.900 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 Teritorijalna vatrogasna jedinica 

 611100 Bruto plate i naknade 373.600 

 611200 Naknade troškova zaposlenih 91.100 

 612100 Porezi i doprinosi na ostala lična primanja 32.300 

 613100 Putni troškovi 2.000 

 613200 Troškovi energije 26.000 

 613300 Troškovi komunalnih usluga 6.000 

 613400 Nabavka materijala 15.000 

 613500 Troškovi za usluge prevoza i goriva 15.000 

 613700 Troškovi tekućeg održavanja 10.000 

 613800 Troškovi osiguranja i bankarskih usluga 10.000 

 613900 Ugovorene usluge  6.000 

 821300 Nabavka opreme 30.000 

 U K U P N O  617.000 
 Ostala budžetska potrošnja 

 613800 Troškovi i naknade za izdane garancije 35.000 

 613900 Obaveze prema KPZ Banjaluka 7.000 

 613900 Izvršenje sudskih presuda i poravnanja 90.000 

 616300 Kamate na kredite 47.200 
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 KONTO OPIS PLAN PO  
 REBALANSU  
 ZA 2005. 

 1 2 3 
 822300 Pozajmljivanje javnim preduzecima- Toplana 617.100 

 823300 Otplate kredita 329.800 

 U K U P N O  1.126.100 
 I - TEKUĆA BUDŽETSKA POTROŠNJA 17.509.685 

II - RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA 
 RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA 

 823300 Otplata unutrašnjeg duga 2.518.180 

 U K U P N O  2.518.180 
 II - RASHODI IZ PRETHODNIH GODINA 2.518.180 

 UKUPNA BUDŽETSKA POTROŠNJA U 2005 GOD.   ( I + II ) 20.027.865 

 
       . . . . 
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 170. 
 На основу члана 5. и 26. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Сл.гласник 
Републике Српске" бр. 96/03, 14/04 и 67/05), члана 3. и 8. Закона о извршењу буџета 
републике Српске, «Службени гласник Републике Српске» бр. 6/05), члана12. Закона о 
локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске»б бр. 101/04 и 42/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор" 5/2005) Скупштина општине 
Приједор на  XIII сједници одржаној 30.11.2005. године, донијела  је: 

 
О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке 
о извршењу буџета општине Приједор за 2005. годину 

 
Члан 1. 

 У Одлуци о извршењу буџета општине Приједор за 2005.годину («Службени гласник 
општине Приједор»,  бр. 7/2004 и 6/2005),  члану 2. мијења се и гласи: 
«Утврђује се ребаланс буџета Oпштине приједор за 2005.годину у укупном износу од 
20.027.865 КМ, од чега: 
-   за утврђене намјене..................................... 19.797.865 КМ и 
-   за текућу буџетску резерву........................      230.000 КМ. 
Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима» 
 

Члан 2. 
 Члан 3. мијења се и гласи: 
 «Уз Одлуку о усвајању буџета општине Приједор за 2005 годину у прилозима 
приказују се: 
-приходи по изворима и врстама прихода и распоред прихода на основне намјене кроз 
билансни извјештај и 
 -детаљан распоред средстава по носиоцима односно корисницима средстава по ребалансу за 
2005.годину». 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Приједор». 
 
Број: 01-022-96/05                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК               
       Приједор                                                                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум: 30.11.2005.године                                                               Прим. др. Азра Пашалић с.р 

. . . . 
 171. 
 На основу члана 7. и 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005.) те члана 123. Пословника скупштине општине Приједор (Службени 
гласник општине Приједор број 8/2005)  Скупштина општине Приједор на XIII сједници 
одржаној дана  30.11.2005.године, донијела је сљедећу 

 
ОДЛУКУ 

о утврђивању  дана општине Приједор 
 
      Члан 1. 
 Општина Приједор има   Дан општине.  
 
      Члан 2. 
 Дан општине Приједор је "16.мај". 
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      Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-92-/05       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године                      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 172. 
 На основу члана 7. и  18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005.) те члана 123. Пословника скупштине општине Приједор број 8/2005) 
Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године, донијела је 
сљедећу 

ОДЛУКУ 
о утврђивању  Славе општине Приједор 

 
      Члан 1. 
 
 Општина Приједор има  Славу општине. 
 
      Члан 2. 
 
 Слава општине Приједор  је   «Света тројица». 
 
      Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-97/05       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године           Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 173 
 На основу члана 6. и 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005.) Скупштине општине Приједор на XIII сједници одржаној дана 
30.11.2005.године донијела је сљедећу 

ОДЛУКУ 
о утврђивању грба општине Приједор 

 
Члан 1. 

 Општина Приједор има грб. 
Члан 2. 

 Грб Општине осликава њене историјске и културне вриједности. Грб Општине има 
облик штита са благим линијама. Подлога штита у горњем дијелу, изнад симбола Козаре и 
Сане је црвене боје, а у доњем дијелу бијеле боје . Унутар штита, у горњем дијелу, налази се 
крст са четири оцила златне боје. 
 У предњем дијелу, плавом бојом, осликане су контуре Козаре и ријеке Сане. 
 У доњем дијелу, на бијелој подлози налази се симбол плаве боје у облику 
расцвјеталог слова "П"-почетног слова имена града. 
 Цијели симбол грба оивичен је линијом плаве боје. 
 
 



Страна  313                                      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                            БРОЈ: 11/2005. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Члан 3. 

 Изворник  грба Општине Приједор чува се у Скупштини општине Приједор и према 
њему се врши обликовање грба за употребу. 
 За употребу изворника грба одговоран је секретар Скупштине општине. 
 

Члан 4. 
 Грб општине Приједор мoже се употребљавати у облику и садржају утврђеном овом 
одлуком и Статутом општине Приједор. 

Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-93/05              ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 174. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05), Скупштина општине Приједор на  XIII сједници одржаној  30.11.2005.године  донијела 
је следећу 

О Д Л У К У 
о измјенама Одлуке о именима улица и тргова 

 
 У Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о именима улица и тргова број:01-023-
50/93 од 06.08.1993.године ("Службени гласник општине Приједор",бр. 2/93) и Одлуци о 
измјенама Одлуке о именима улица и тргова број:01-023-31/93 од дана 25.03.1993.године 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 1/93), врши се измјена како слиједи: 
 
      Члан 1. 
 У Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о именима улица и тргова ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 2/93) у члану 2. став 1 тачке 2. 12. и 15. мијењају се и гласе: 
 
 2) Улица Маршала Тита почиње од Трга Братства и јединства и иде Мраковачким 
путем у правцу сјевера до табле односно до границе Националног парка.(ранији назив улице 
Зорана Карлице). 
 
 12) Улица Хасана Хушидића почиње из улице Маршала Тита иде у правцу југоистока 
и излази на Сарајевску улицу (ранији назив: улица Милана Тепића). 
 
 25) Улица Пионирска почиње из Партизанске улице иде у правцу сјевероистока и 
излази на улицу Хасана Хушидића код Дома здравља ( ранији назив: улица светог Петра и 
Павла) 

Члан 2. 
 У Одлуци о измјенама Одлуке о именима улица и тргова ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 1/93) у члану 1. Одлуке тачке 10. и 59. мијењају се и гласе: 
 
 10) Улица Мухарема Суљановића почиње из улице Краља Петра I Ослободиоца, 
правећи лук поред Берека и наставља у правцу Брезичана, а завршава се на граници 
грађевинског рејона (ранији назив улица: Милоша Обилића). 
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 59) Улица Османа Џафића почиње од малог подвожњака као наставак улице 
Бранислава Нушића и иде у правцу сјеверозапада, а од моста на Р.Пухарска, у правцу 
сјевероистока паралелно са Р.Пухарска, пролази кроз Доњу и Горњу Пухарску и завршава се 
на Дубичкој цести (ранији назив: улица Војводе Мишића). 
 
 Тачка 60. брише се. 

Члан 3. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-91/05        ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године                                                                 Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 175.        
 На основу члана 18. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор”,бр.5/2005) и члана 23. Пословника Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник 
општине Приједор”,бр.8/2005), Скупштине општине Приједор на XIII сједници одржаној 
дана 30.11.2005.године  донијела је сљедећу  
 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о висини накнаде трошкова 

одборника и чланова сталних радних тијела Скупштине општине Приједор 
 

Члан 1. 
 У Одлуци о висини накнаде трошкова одборницима и члановима сталних радних 
тијела Скупштине општине Приједор  ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2000 и 3/2004.), 
у члану 3. став 1. мијења се износ висине мјесечне накнаде трошкова одборницима са 400,00 
КМ на 500,00 КМ. 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор", а примјењиват ће се од 01.01.2006. године.  
 
 
Број:01-022-90/05                         ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.                Прим. др. Азра  Пашалић,с.р. 

. . . . 
 176. 
 На основу члана 17. став 4. Закона о статусу функционера јединица локалне 
самоуправе ("Службени гласник Републике Српске",бр. 96/05), а у вези са чланом 18. Статута 
општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине 
Приједор на XIII сједници одржаној 30.11.2005.године, донијела је слиједећу 

 
О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ПЛАТА ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 
      Члан 1. 
 Овом Одлуком утврђује се висина плате функционера Општине Приједор. 
 
      Члан 2. 
 Функционери Општине Приједор у смислу ове Одлуке су: 
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 1. Начелник Општине, 
 2. Замјеник начелника Општине, 
 3. Предсједник Скупштине општине и  
 4. Потпредсједник Скупштине општине. 
 

Члан 3. 
 Плате функционера Општине утврђују се како слиједи: 
 
1. Начелник Општине - просјечна плата запослених у Административној служби општине 
Приједор за протеклу годину увећана три пута. Овако утврђена плата увећава се за 40%. 
 
2. Замјеник начелника Општине - просјечна плата запослених у Административној  служби 
општине Приједор за протеклу годину увећана два и по пута. Овако утврђена плата увећава 
се за 25%. 
3. Предсједник Скупштине општине - просјечна плата запослених у Административној 
служби општине Приједор за протеклу годину увећана два и по пута. Овако утврђена плата 
увећава се за 30%. 
4. Потпредсједник Скупштине општине - просјечна плата запослених у Административној 
служби општине Приједор за протеклу годину увећана два и по пута. Овако утврђена плата 
увећава се за 20%. 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор",а примјењиваће се од 04.11.2005.године. 
 
Број:01-022-89/05              ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године                                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 177. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима РС 
(«Службени гласник Републике Српске», број:41./03.), члана 10.  Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама, чији је 
оснивач Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4/04) и 
члана 18. Статута општине Приједор («Службени гласник општине Приједор» број: 5/05) 
Скупштина општине Приједор, на XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године донијела  
је  

О  Д  Л  У  К  У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора социјалне установе 
«Центар за социјални рад»- Приједор 

 
Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
1.Директора социјалне установе «Центар за социјални рад»- Приједор 
   Директор социјалне установе «Центар за социјални рад»-Приједор, именује се на        
   мандат од 4 године. 

Члан 2. 
Кандидати  за избор и именовање из члана 1. ове одлуке, поред општих услова прописаних 
законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о социјалној заштити («Службени 
гласник РС», број18/99.) и Статута установе «Центар за социјални рад» Приједор. 
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Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање диртектора  социјалне установе  «Центра за социјални 
рад»- Приједор су: 
-да су  држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
 ња овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 мјесеци или 
за кривично дјело, које  их чине неподобним за вршење дужности директора установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до  
сукоба интереса  како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти БиХ. 

Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање директора социјалне установе «Центар за социјални 
рад»-Приједор  су: 
-висока стручна спрема – социјални радник, дефектолог, правник, педагог, психолог, 
социолог, љекар и лица са завршеним факултетом друштвених наука, 
-најмање пет година  искуства у струци, 
-положен стручни испит у струци, 
-посједовање руководних и организационих способности, 
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих послова и 
- програм рада. 

Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона,  кандидати су дужни 
приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности, 
 ( наведени документи не смију бити старији од 6 мјесеци ),  
- диплому о завршеном факултету ( оригинал или овјерена копија ), 
-увјерење о радном искуству у струци , 
-увјерење о положеном стручном испиту у струци, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од 6 мјесеци или 
за кривично дјело које их чини неподобним за врђшење дужности директора, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца), 
-овјерена изјава да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана 
објављивања овог конкурса,  
- овјерена изјава о не постојању сукоба интереса, 
- овјерена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ и 
-програм рада. 

Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС» и дневном листу «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег обја- 
вљивања. 
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Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште 
на адресу:Скупштина општине Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1, са  
назнаком «Комисији за избор». 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор, Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-022-103/05       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 178. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службени гласник Републике Српске», број:41./03.),  члана 10. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама, чији је 
оснивач Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4./04.) 
и члана 18. Статута општине Приједор («Службени гласник општине Приједор» број:5/05), 
Скупштина општине Приједор, на XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године донијела  
је  

О  Д  Л  У  К  У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора здравствене установе 
«Дом здравља» Приједор 

 
Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
 
1.Директора здравствене установе «Дом здравља»- Приједор 
   Директор здравствене установе «Дом здравља»-Приједор, именује се на мандат од 4  
   године. 

Члан 2. 
Кандидати  за избор и именовање из члана 1. ове одлуке, поред општих услова прописаних 
законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о здравственој заштити («Службени 
гласник РС», број:18/99.) и Статута здравствене установе «Дом здравља» Приједор. 

Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање диртектора  здравствене установе  «Дом здравља» 
Приједор су: 
-да су кандидати држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем  
нивоу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања 
овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за вршење дужности директора 
установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
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 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до су- 
 коба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти БиХ. 

Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање директора здравствене установе «Дом здравља»-
Приједор  су: 
-висока стручна спрема , завршен медицински или стоматолошки факултет 
-најмање пет година радног искуства у струци, 
-положен стручни испит у струци, 
-посједовање руководних и организационих способности, 
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих послова и 
- програм рада. 

Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс са одресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни 
приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности, 
 ( наведени документи не смију бити старији од 6 мјесеци ),  
- диплому о завршеном факултету ( оригинал или овјерена копија ), 
-увјерење о радном искуству у струци, 
-увјерење о положеном стручном испиту у струци, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање 6 мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за вршење дужности 
директора установе, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од 3 мјесеца), 
-овјерена изјава да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ, у периоду од три године прије дана објављивања овог 
конкурса, 
 -овјерена изјава о не постојању сукоба интереса,  
-овјерена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ и 
-програм рада. 
                                                               Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС» и дневном листу «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено,рок ће се рачунати од дана последњег обја- 
вљивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште 
на адресу:Скупштина општине Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1. са  
назнаком «Комисији за избор». 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику  
општине Приједор». 
 
Број:01-022-108/05       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 179. 
            На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службени гласник Републике Српске», број:41./03.),  члана 10. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама, чији је 
оснивач Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4./04.) 
и члана 18. Статута општине Приједор («Службени гласник општине Приједор број:5/05), 
Скупштина општине Приједор, на XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године донијела  
је  

О  Д  Л  У  К  У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора Јавне установе 
Музеј Козаре- Приједор 

 
Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
 
1.Директора Јавне  установе Музеј Козаре- Приједор 
   Директор Јавне  установе Музеј Козаре-Приједор, именује се на мандат од 4 
   године. 

Члан 2. 
Кандидати  за избор и именовање из члана 1. ове одлуке, поред општих услова прописаних 
законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о музејској  дјелатности («Службени 
гласник РС», број:35/99.) и Статута Јавне  установе Музеј Козаре Приједор. 

Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање диртектора  Јавне  установе  Музеј Козаре Приједор су: 
-да су кандидати држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштeни из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем  
нивоу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања 
овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
мјесеци или кривично дјело које их чине неподобним за вршење дужности директора 
установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до су- 
 коба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти БиХ. 

Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање директора  Јавне  установе Музеј Козаре-Приједор  су: 
-висока стручна спрема , завршен Филозофски факултет- смјер: археологија,    етнологија, 
историја и историја умјетности 
-најмање три година радног искуства у струци, 
-положен стручни испит у струци, 
-посједовање руководних и организационих способности, 
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих послова и 
- програм рада. 
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Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни 
приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности, 
 ( наведени документи не смију бити старији од 6 мјесеци ),  
- диплому о завршеном факултету ( оригинал или овјерена копија ), 
-увјерење о радном искуству у струци, 
-увјерење о положеном стручном испиту у струци, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да  нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање 6 мјесеци или кривично дјело које их чини неподобним за вршење дужности 
директора, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца), 
-овјерена изјава да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ у периоду од три године прије објављивања овог конкурса, 
-овјерена изјава о непостојању сукоба интереса, 
-овјерена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ и 
-програм рада. 

Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС» и дневном листу «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено,  рок ће се рачунати од дана последњег обја 
вљивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште 
на адресу:Скупштина општине Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1. са  
назнаком «Комисији за избор». 
Са кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, у «Службеном гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-022-100/05       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 180. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службени гласник Републике Српске», број:41./03.),  члана 10. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама, чији је 
оснивач Скупштина општине Приједор    ( «Службени гласник општине Приједор», 
број:4./04.) и члана 18. Статута општине Приједор ( «Службени гласник општине Приједор» 
број: 5/05), Скупштина општине Приједор, на XIII сједници одржаној дана 
30.11.2005.године, донијела  је  
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О  Д  Л  У  К  У 
о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање 

директора здравствене установе 
«Градска апотека» Приједор 

 
Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
 
1.Директора здравствене установе «Градска апотека» Приједор 
   Директор здравствене установе «Градска апотека»-Приједор именује се на мандат од 
   4 године. 

Члан 2. 
Кандидати  за избор и именовање из члана 1. ове одлуке, поред општих услова прописаних 
законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о здравственој заштити («Службени 
гласник РС», број:18/99.) и Статута здравствене установе «Градска апотека» Приједор. 

Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање диртектора  здравствене установе  «Градска апотека» 
Приједор су: 
-да су кандидати држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
 ња овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 
мјесеци  или кривично дјело које их чини неподобним за вршење дужности дирекора 
установе,  
- да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до су- 
 коба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти БиХ. 

Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање директора здравствене установе «Градска апотека»-
Приједор  су: 
-висока стручна спрема  дипломирани фармацеут, 
-најмање пет година радног искуства у струци, 
-положен стручни испит у струци, 
-посједовање руководних и организационих способности, 
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих послова и 
- програм рада. 

Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс са адресом пребивалишта и бројем телефона, кандидати су дужни 
приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности, 
 ( наведени документи не смију бити старији од 6 мјесеци ),  
- диплому о завршеном факултету ( оригинал или овјерена копија ), 
-увјерење о радном искуству у струци, 
-увјерење о положеном стручном испиту у струци, 
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-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање 6 мјесеци или кривично дјело које их чини неподобним за вршење  дужности 
директора, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца),  
-овјерена изјава да нису отпуштени из државне службе као резултат дисциплинске мјере на 
било којем нивоу власти у БиХ у периоду од три године прије дана објављивања овог 
конкурса, 
-овјерена изјава о не постојању сукоба интереса, 
-овјерена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ и 
-програм рада. 

Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС» и дневном листу «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег обја- 
вљивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште 
на адресу:Скупштина општине Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1., са  
назнаком «Комисији за избор». 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор. Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавјештени. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 

Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-022-102/05       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 181. 
 На основу члана 2. тачка 1. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" 
број:75/04),члана 328. Закона о предузећима (»Сл. гласник РС« број:24/98, 62/02, 66/02, 38/03 
и 97/04) и члана 18. Статута Општине Приједор(Сл. гласник општине Приједор",бр. 5/05) 
Скупштина општине Приједор је на XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године, донијела 
је 

О Д Л У К У 
о оснивању ЈИП »КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК«  Приједор 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом Одлуком регулише се: оснивање предузећа, фирма и сједиште, дјелатност, оснивачки 
улог, права и обавезе оснивача, услови утврђивања и распоређивања добити и сношење 
ризика, заступање предузећа, заштита животне средине и друга питања која су прописана 
законом. 

Члан 2. 
Вољом оснивача оснива се јавно предузеће ради обављања информатвне дјелатности од 
општег интереса за грађане општине Приједор. 
 
 
 
 



Страна  323                                      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                            БРОЈ: 11/2005. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА 
Члан 3. 

Фирма предузећа је:Јавно информативно предузеће »КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК« Приједор. 
Скраћени назив фирме је: ЈИП »КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК« Приједор. 
 

Члан 4. 
Сједиште предузећа је Приједор, Саве Ковачевића 15. 
 

Члан 5. 
Предузеће има свој печат . 
Облик , број и садржај печата регулисаће се Статутом. 
 
III ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 

Члан 6. 
Оснивач предузећа је Општина Приједор, Трг Ослобођења 1 Приједор. 
 
IV ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 7. 
 Дјелатност предузећа је: 
-22.110 издавање књига 
-22.120 издавање новина 
-22.130 издавање часописа и сличних периодичних издања 
-22.140 издавање звучних записа 
-22.240 припремне активности у вези са штампањем 
-22.310 умножавање звучних записа 
-22.320 умножавање видео записа 
-22.240 припремне активности у вези са штампањем 
-74.130 истраживање тржишта и испитивање јавног мнења 
-74.401 приређивање сајмова 
-74.402 услуге рекламе и пропаганде 
-74.870 остале пословне дјелатности 
-92.200 радио и телевизијске дјелатности 
-92.400 дјелатност новинских агенција 
- послови вањско трговачког пословања у оквиру регистрованих дјелатности. 
 
V ОСНИВАЧКИ УЛОГ 

Члан 8. 
Почетни капитал за рад предузећа обезбјеђује оснивач у износу од 2000,00 КМ. 
  
VI ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ОСНИВАЧА И ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 9. 
Оснивач за обавезе предузећа одговора до висине обезбјеђених средстава за почетни капитал 
и евентуалних будућих оснивачких улога у новцу и имовини. 
 

Члан 10. 
Предузеће у правном промету иступа у своје име и за свој рачун, а за обавезе настале у 
правном промету одговара цјелокупном имовином. 
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VII УСЛОВИ И НАЧИН УТВРЂИВАЊА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
 

Члан 11. 
Предузеће стиче добит у складу са Законом. 
Надзорни одбор, на приједлог директора за сваку пословну годину доноси одлуку о начину 
расподјеле остварене добити, односно начину покривања губитка ако за ту годину није било 
добити. 

Члан 12. 
Почетну имовину предузећа чини оснивачки улог. Имовину предузећа могу чинити право 
својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вриједности и 
друга имовинска права. 

Члан 13. 
Предузеће води пословне књиге и саставља, подноси и објављује рачуноводствене исказе и 
пословне извјештаје у складу са Законом. 
Ревизија рачуноводствених исказа врши се у складу са Законом. 
 
VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 14. 
Органи предузећа су: 
-Скупштина 
-Надзорни одбор 
-Управа 

Члан 15. 
Скупштину предузећа чини лица које именује Скупштина општине Приједор својом 
одлуком.  
Скупштина ЈИП Козарски вјесник ће кроз обављање дјелатности предузећа обезбједити 
професионално, објективно, непристрасно и правовремено информисање градјана. 
Надлежност Скупштине предузећа утврдиће се Статутом предузећа  у складу са Законом о 
јавним предузећима. 

Члан 16. 
Надзорни одбор бира и именује Скупштина у складу са Законом о министарским, владиним 
и другим именовањима. 

Члан 17. 
Надлежност и број чланова Надзорног одбора утврдиће се Статутом. 
 

Члан 18. 
Управу предузећа чини директор и извршни директор. 
Надлежност и обавезе директора и извршног директора утврдиће се статутом. 
 
IX ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 19. 
Предузеће заступа директор , без ограничења. 
 

Члан 20. 
Директор предузећа може у оквиру својих овлаштења дати другом лицу писмену пуномоћ за 
заступање предузећа. 
 
X ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Члан 21. 
Предузеће је дужно организовати обављање својих дјелатности у складу са прописима из 
области заштите животне средине. 
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XI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 22. 

Оснивач предузећа за вршиоца дужности директора који ће заступати и представљати 
предузеће до избора директора у складу са Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима, именује Зорана Совиља из Приједора, ЈМБГ:1601961160003. 
 

Члан 23. 
Лице из претходног става је обавезно поднијети пријаву надлежном суду за упис у судски 
регистар оснивања предузећа  у року 15 дана од дана доношења ове одлуке. 
 

Члан 24. 
Оснивач предузећа је као већински власник ИПЦ »Козарски вјесник« ДД у мјешовитој 
својини сагласан да се то предузеће у поступку оснивања споји са ЈИП »Козарски вјесник« 
Приједор у смислу са чланом  419. Закона о предузећима. 
Уколико се не остваре претпоставке за реализацију намјере оснивача из претходног става 
органи ЈИП »Козарски вјесник« су обавезни предузети све потребне радње да се кроз 
поступак ликвидацвије ИПЦ »Козарски вјесник« ДД у мјешовитој својини оствари 
преузимање имовине,  права и обавеза као и уређивачке политике, програмских шема и 
медија : Радио Приједор, Телевизије Приједор и листа Козарски вјесник. 
 

Члан 25. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Општине Приједор".  
 
Број:01-022-104/05              ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године                                                      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 182 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/05), а у вези са чланом 15. став 1. Одлуке о оснивању ЈИП "Козарски 
вјесник" Приједор, Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној дана 
30.11.2005.године, донијела је следећу 

О Д Л У К У 
о именовању Скупштине ЈИП "Козарски вјесник" Приједор 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком именује се Скупштина ЈИП "Козарски вјесник" Приједор. 
 

Члан 2. 
 Скупштину чине: 
 
  1. Стана Мариновић, 
  2. Саша Гороња, 
  3. Драган Радетић, 
  4. Божо Мутић, 
  5. Марица Јазић-Карановић, 
  6. Мишо Родић, 
  7. Милена Јовеш 
  8. Един Рамулић и 
  9. Ранко Каурин 
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Члан 3. 
 На конститутивној сједници Скупштина бира предсједника и замјеника предсједника 
Скупштине и доноси Статут предузећа. 

Члан 4. 
 Конститутивну сједницу сазива предсједник Скупштине општине Приједор у року од 
7 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 5. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 01-111-231/05                      ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године                                                   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 183. 
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст 
("Службени Гласник Републике Српске «", бр. 84/02. и 13/03. ) и члан 18. Статута Општине 
Приједор ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/2005 ), Скупштина општине 
Приједор на XIII сједници одржаној  30.11.2005. године донијела је  
 

О Д Л У К У  
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
БРОЈ: 02-264/05 новембра 2005 године 

 
Члан. 1. 

  Доноси се План парцелације бр.02-264/05 новембра 2005 године ( у даљем тексту: 
План ), ради редовне употребе објекта, који се налази у Приједору у ул. Славка Родића, а на 
име инвеститора ЈАКУПОВИЋ ИБРАХИМА И БЕСИМЕ из Приједора. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
 Парцела за редовну употребу стамбено-пословног објекта формира се на к.ч. бр. 2962 
и 2964, К.О. Приједор II (нови премјер), у површини Пцца 412,0 м2             

 
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  Р= 1 : 500 
2. Извод из просторно планске документације, 
3. План парцелације, 
4. План просторне организације 

 
Члан 3. 

 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у новембру 
2005. године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
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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:01-022-99/05                                                                            ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године                                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 184. 
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст     
(«Службени гласник Републике Српске«, бр. 84/02 и 13/03 ) и члан 18 Статута Општине 
Приједор ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/2005), Скупштина општине 
Приједор на XIII сједници одржаној  30.11.2005. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ  
БРОЈ: 02-06/05.od фебруара 2005.године. 

 
Члан. 1.  

 Доноси се План парцелације бр. 02-06/05.od фебруара 2005.године. ( у даљем тексту: 
План ), у сврху легализације стамбено-пословног објекта, који се налази у Приједору у ул. 
Ђуре Салаја у Приједору на име ТАТАРЕВИЋ АСМИР из Приједора. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
            Парцелација земљишта: 
1. грађевинска парцела к.ч. бр.2678 и дио 2679;  К.О. Приједор II (нови премјер), Пцца 380 
м2;  
2. грађевинска парцела к.ч. бр. дио 2679; К.О. Приједор II (нови премјер), Пцца 330 м2; 
 

Члан 2.  
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 

5. Постојеће стање, 
6. План просторне организације 
7. План парцелације, 
8. Општи услови урбанистичке регулације 

II  Графички дио  
5. Постојеће стање  Р= 1 : 500 
6. Извод из просторно планске документације, 
7. План парцелације, 
8. План просторне организације 
 

Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у октобру 
2004. године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
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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: 01-022-98/05                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор                                                                                  СКУПШТИНE ОПШТИНЕ 
Датум: 30.11.2005.године                                                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 185. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) и члана 145. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор"број 8/2005), разматрајући Нацрт Одлуке о мјесним заједницама, 
Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године, донијела је 
сљедећи: 

З А К Љ У Ч А К 
 
 1. Усваја се Нацрт Одлуке о мјесним заједницама са примједбама и приједлозима 
одборника Скупштине општине. 
 2. Нацрт  Одлуке о мјесним заједницама упућује се на јавну расправу. 
 3. Јавна расправа трајаће 20 дана  и вршиће  са свим заинтересованим субјектима. 

      4. Задужује се Комисија  за израду Нацрта одлуке о формирању, организацији, 
пословима и начину финансирања мјесних заједница на подручју општине Приједор,  да 
прати јавну расправу. 

 5. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
Број: 01-022-94/05                                 ПРЕДСЈЕДНИK 
 Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.11.2005.године                                                        Прим. др. Азра Пашалић,с.р.    

. . . . 
 186. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор"број 8/2005), Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној 
дана 30.11. 2005.године, донијела је сљедећи: 

З А К Љ У Ч А К 
о исплати преосталих одборничких накнада 

 
1.Доноси се Закључак о исплати преосталих одборничких накнада за рад  одборника 
прошлог скупштинског сазива са даном 18.11.2004. године 
 
2.За извршење овог закључка задужује се Одјељење за буџет и финансије. 
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3. Овај закључак ступа на снагу даном објавњивања у Службеном гласнику   
    општине Приједор. 
 
Број: 01-40-1194/05                      ПРЕДСЈЕДНИK        
       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.11.2005.године                                                 Прим. др. Азра Пашалић,с.р.   

. . . . 
 187. 

На основу члана 207. Закона о општем управном поступку ( «Службени гласник 
Републике Српске « бр. 13/02 ) и члана 18. Статута Општине Приједор ( „Службени гласник 
општине Приједор „ бр. 5/2005 ), Скупштина општине на XIII сједници одржаној 
30.11.2005.године, доноси 

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К 
           о исправци грешке 

 
        I 
                Врши  се исправка грешке у члану 1. ставу 1. Одлуке о доношењу плана 
парцелације број: 01-022-84/05. od 01.11.2005. године. који гласи: 
 
               Доноси се План парцелације бр. 02-141/05 од августа 2005. године ( у даљем 
тексту:План ), у сврху легализације пословног објекта Метеорлошке станице, власништво 
Републичког хидрометеоролошког завода Бањалука Радна јединица у Приједору у ул. Алеја 
Козарског Одреда. 

II 
               Oвај Закључак је саставни дио Одлуке о доношењу плана парцелације број 01-022-
84/05 од 01.11.2005. године. 
 
Број: 01-022-84-1/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:30.11.2005. год.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

. . . . 
 188. 
 РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ  
 

*** 
 На основу члана 54.Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике 
Српске" број 86/03.), а у вези са чланом  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/05) те члана 125. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/2005)  по захтјеву АБРАМОВИЋ НЕДЕЉКА и 
АБРАМОВИЋ ДРЕНЕ, заступани по пуномоћнику Шикман Ранку из Приједора, у предмету 
давање сагласности за отуђење недовршене зграде на градском грађевинском земљишту 
Скупштина општине Приједор на XIII  сједници одржаној 30.11.2005.године, донијела је    
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

 Даје се сагланост Абрамовић Недељку и Абрамовић Дрени за отуђење недовршене 
стамбене зграде, заједно са земљиштем под зградом и које служи за редовну употребу зграде, 
која се налази на грађевинском земљишту означеном са к.ч.бр. 731/707 и к.ч.бр. 731/810 у 
укупној површини од 410 м2 уписане у зк.ул.бр. 7852 К.О. Приједор, а према подацима  
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катастарског операта означено са к.ч.бр. 3713/22 и к.ч.бр. 3714/23 у укупној површини од 410 
м2 уписане у пл.бр. 4921 К.О. Приједор II. 
 
Број: 01-475-99/05. 
Датум: 30.11.2005. године  

*** 
 На основу чл. 54. Закона о грађевинском земљишту РС («Сл. гласник РС», бр. 86/03), 
те члном  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 
125. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/2005) 
у предмету ГАЛИЋ Томе ЗОРАНА из Љескара за продају недовршеног објекта, Скупштина 
општине Приједор на  XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ДАЈЕ се сагласност ГАЛИЋ Томе ЗОРАНУ из Љескара да може отуђити властити 
недовршени објекат, лежећи на: 
к.ч.бр. 649/140 у површини од .....................     482 м2 уписана у зк.ул.бр. 7230 К.о. Приједор ( 
по новом премјеру к.ч.бр. 1496 уписана у пл.бр. 477/01 К.о. Приједор II). 
 
Број: 01-475-102/05 
Датум: 30.11.2005.године 

*** 
 На основу чл. 39. став 2. и чл. 68. став 3. Закона о грађевинском земљишту («Сл. 
гласник РС», бр. 86/03) а у вези са чл. 36. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гласник 
Општине Приједор», бр. 6/2005) , те члном  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/2005) и члана 125. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/2005 у предмету Гаврановић Анкице из Приједора, 
Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној дана 30.11.2005.године, донијела је   
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 
06-364-398/04 од 17.08.2005. године. 
 2. На основу плана парцелације из тачке 1. формира се грађевинска парцела на којој 
се налази дио двојног стамбеног објекта П+1, те је планирано дозиђавање дијела приземња 
двојног стамбеног објекта П+1, као и доградња пословно-стамбеног анекса П+1; која 
грађевинска парцела је означена са: 
- к.ч.бр. 26/100 «кућиште са стамбеном зградом са 2 стана, у површини од 320 м2, уписана у 
зк.ул.бр. 4149 К.о. Приједор, као сувласништво Гаврановић Петра Анкице и Алишић Сакиба, 
обоје са по 1/2 дијела 
- к.ч.бр. 26/409 у површини од 17 м2 уписана узк.ул.бр. 2459 К.о. Приједор са привременим 
правом кориштења на Ромић Сенију и Хакију, обоје са по 1/8 дијела, Ризвић Адема и Амиру 
обоје са по 1/48 дијела и др. 
 
Број: 01-475-103/05 
Датум: 30.11.2005.године 

*** 
 На основу члана 25.  Закона о грађевинском земљишту («Сл. гланик РС» бр. 86/03), те 
члна 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана 125. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05)  по 
захтјеву КАПЕТНОВИЋ ФУАДА у предмету понуђеног изграђеног градског грађевинског 
земљишта општини, Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној 
30.11.2005.године, донијела је  
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     З А К Љ У Ч А К  
  Не прихвата се понуда Капетановић Дервиша Фуада из Приједора за преузимање 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, према подацима катастарског операта 
означеног са:                          
- к.ч.бр. 2242/10 у површини од ............................          500 м2 
уписано у пл.бр. 1601/11 К.о. Приједор II 
 Према подацима земљишно-књижног уреда Основног суда у Приједору земљиште је 
означено са: 
- к.ч.бр. 578/9 у површини од ..................................        265 м2 
уписано у зк.ул.бр. 3228 К.о. Приједор. 
 
Број:01-475-101/05 
Датум: 30.11.2005.године 

*** 
 На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник Републике 
Српске», бр. 86/03) а у вези са члном  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) те члана 125. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/2005) по захтјеву КЕРИЋ ВЕЈСИЛА, заступаног по пуномоћнику 
Петровић Драгани из Приједора, за отуђење недовршене зграде на градском грађевинском 
земљишту,  Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној 30.11.2005.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ E 
 Даје се сагласност КЕРИЋ Ибрахима ВЕЈСИЛУ за отуђење недовршене стамбене 
зграде, заједно са земљиштем под зградом и које служи за редовну потребу зграде, која се 
налази на грађевинском земљишту означеном са к.ч.бр. 649/143 у укупној површини од 493 
м2 уписане у зк.ул.бр. 7165 К.о. Приједор, а према подацима катастарског операта означено 
са к.ч.бр. 1496/96 у укупној површини од 493 м2 уписане у пл.бр. 4791 К.о. Приједор II. 
 
Број: 01-475-104/05 
Датум: 30.11.2005.године 

*** 
 На основу чл. 19. и 61. Закона о грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) 
те члна 31. Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гласник Општине Приједор», бр. 6/2005), 
а у вези са члном  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/2005) те члана 125. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/2005)у предмету "Медиапро" Приједор, заступана по директору Младену 
Тривићу, Скупштина општине Приједор на XIII сједници одржаној 30.11.2005.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ E 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 
06-364-256/99 од 23.06.2005.године. 
 2. На основу парцелације из тачке 1. дефиниште се грађевинска парцела на којој је 
дјелимично бесправно, изграђен стамбено-пословни објекат С+П+3 корисне површине од 
1.481,44 м2 а које грађевинско земљиште је означено са: 
к.ч.бр. 27/182 у површини од .........................    22 м2 уписана у Исказ I 
к.ч.бр. 21/145 у површини од .........................    39 м2 уписасна у зк.ул.бр. 7576 
са привременим правом кориштења на Стефановић Милана и др. 
к.ч.бр. 21/146 у површини од ...................   18 м2 уписана у зк.ул.бр. 25 на име Општине 
Приједор 
( по новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 5701/5 уписана у пл.бр. 845 на добро у општој 
употреби, те к.ч.бр. 2141/6 у површини од 57 м2 уписана у пл.бр. 3039 К.о. Приједор I на 
Општину Приједор), те 



Страна  332                                      "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                            БРОЈ: 11/2005. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

- градско грађевинско земљиште већ додјељено правоснажним рјешењем СО-е Приједор бр. 
35-475-94/99 од 03.11.1999. године означено са к.ч.бр. 21/13, 21/144 и 21/161 ( по новом 
премјеру к.ч.бр. 2141/4). 
 
Број: 01-475-96/05 
Датум: 30.11.2005.године 

*** 
 На основу члана 54. Закона о грађевинском земљишту («Службени гласник РС», бр. 
96/03) а у вези са члном  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/2005) те члана 125. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/2005) у предмету Мухељић Мирсада, за давање сагласности за продају 
недовршене зграде, Скупштина Општине Приједор на XIII сједници одржаној 
30.11.2005.године донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 Даје се сагласност Мухељић Ибрахима Мирсаду да може отуђити недовршени објекат 
заједно са земљиштем под објектом, као и земљиште које служи његовој редовној употреби, 
означено са: 
к.ч.бр. 649/144 у површини од .................   433 м2, уписана у зк.ул.бр. 7202 К.о. Приједор 
( по новом премјеру к.ч.бр. 1496/97, уписана у пл.бр. 4789/01 К.о. Приједор II) 
 
Број:01- 475-105/05 
Датум: 30.11.2005.године 

*** 
 На основу члана 52.  Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 96/03.) а у вези са члном  18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005) те члана 125. Пословника Скупштине општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/2005)  у предмету ЗАХИЋ ФАДИЛА из 
Санског Моста, за продају недовршене зграде, Скупштина Општине Приједор на XIII 
сједници одржаној дана 30.11.2005.године, донијела је  
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 Даје  се сагланост Захић Сафета Фадилу из Санског Моста да може отуђити 
недовршени објекат заједно са земљиштем под објектом, као и земљиште које служи његовој 
редовној употреби, означено са: 
- к.ч. бр. 649/34 у површини од 400 м2 
уписано у земљишнокњижни уложак број 6791 К.О. Приједор 
(по новом премјеру к.ч.бр. 1496/22, уписана у пл. бр. 4535/01 К.О. Приједор II) 
 
Број: 01-475-100/05. 
Датум: 30.11.2005. године  

*** 
 На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике 
Српске" број 86/03.), а у вези са члном  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) те члана 125. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/2005), по захтјеву ВЕСЕЛИНОВИЋ РАЈКА из Приједора, у 
предмету понуде неизграђеног градског грађевинског земљишта општини, Скупштина 
општине Приједор на XIII сједници одржаној 30.11.2005.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч A К 
 1. Не прихвата се понуда Веселиновић Лазе Рајка из Приједора за преузимање 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, према подацима катастарског операта 
означеног са: 
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- к. ч. бр. 1345, звана Улица Мухарема Суљановића, њива друге класе у површини од 8195 м2 
уписана у пл. бр. 1868 К.О. Приједор I као посјед Веселиновић Лазе Рајка са дијелом 1/1 
Према подацима земљишно-књижног уреда Основног суда у Приједору земљиште је 
означено са: 
- к. ч. бр. 232/2, ораница "Рашковац" у површини од 4751 м2 
- к. ч. бр. 232/4, ораница "Рашковац"у површини од 139 м2 
уписана у зк. ул. бр. 1657 К.О. Приједор, са правом кориштења у корист Веселиновић Лазе 
Рајка  са дијелом 1/1. 
 
Број:01-475-98/05. 
Датум: 30.11.2005.  године 

*** 
 На основу члана 25. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике 
Српске" број 86/03.), а у вези са члном  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) те члана 125. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/2005), а по захтјеву ИСЛАМЧЕВИЋ ШЕФИКЕ заступане по 
пуномоћнику адвокату Бајић Славици из Приједора, у предмету понуде неизграђеног 
градског грађевинског земљишта општини, Скупштина општине Приједор на  XIII сједници 
одржаној 30.11.2005.године, донијела је   
 

З А К Љ У Ч А К 
 1.  Не прихвата се понуда Исламчевић Шефике из Приједора за преузимање 
неизграђеног градског грађевинског земљишта, по праву прече куповине,  означеног са: 
- к. ч. бр. 3640/3, звана "Тоде Швракића, њива треће класе у површини од 741 м2 
- к. ч. бр. 3640/6, звана "Насип", по култури брана у површини од 29 м2 
уписане у пл.бр. 1382 К.О. Приједор I, као посјед Исламчевић Мехмеда Шефике са дијелом 
1/1 
Према подацима земљишно-књижног уреда Оснвног суда у Приједору земљиште је означено 
са: 
- к. ч. бр. 62/2 "Градилиште" у површини од 741 м2 
- к. ч. бр. 62/5, "Насип" уповршини од 29 м2 
уписане у зк. ул. бр. 5921 К.О. Приједор као друштвена својина, са правом кориштења у 
корист Исламчевић Шефике рођ. Арнаутовић. 
 
 Број:01-475-97/05. 
Датум: 30.11.2005.  године 

*** 
 189. 
 АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ   
Број: 02-111-205 /05 
Датум: 27.10.2005.године 
 
 На основу члана 7. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине  ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 49/04, 19/2005 и 52/2005) и члана 19. Правилника о 
набaвци робa, вршењу услуга и уступању радова у Општинској административној служби 
Приједор,   Начелник општине Приједор,  д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  јавне набавке 

Израда Урбанистичког пројекта у улици Вука Караџића - Приједор 
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I 
       Именује се Комисија за набавке (у даљем тексту: Комисија), у саставу: 
               1. Мирјана Комљеновић, дипл. инг.арх.- предсједавајући; 
               2. Весна Николић- Ритан, дипл.инг.грађ. - члан и 
               3. Вера Ковачевић, дипл правник-члан. 
 

II 
          Комисија има право и обавезу да проведе поступак  набавке: Израда  Урбанистичког 
пројекта у улици Вука Караџића - Приједор у име уговорног органа општине Приједор и о 
истом сачини записник. 

III 
           Предсједавајући и чланови Комисије, као и стручна лица која су ангажована у раду 
Комисије дужни су чувати као пословну тајну, све податке и сазнања која стекну у раду 
Комисије, о чему су дужна потписати изјаву о чувању службене тајне(повјерљивости) у 
поступку набавке. 

IV 
          Поред изјаве о повјерљивости предсједавајући и чланови Комисије, као и стручна лица 
ангажована у раду Комисије дужни су потписати и изјаву о непристрасности, односно да ће 
поступати искључиво по правилима струке и да неће фаворизирати нити једног од учесника 
у поступку набавке. 

V 
        Изјава о повјерљивости  и  непристрасности из тачке  III и IV саставни су дио овог 
рјешења. 

VI 
              Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор".                                                     Начелник Општине 
                  Марко Павић,с.р. 
      . . . . 
Број: 02-111-226/05 
Датум: 09.11.2005. 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 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке радова на 

зимском одржавању улица и путних праваца на територији општине Приједор  
 
I 

             Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке радова на зимском 
одржавању улица и путних праваца на подручју општине Приједор, у саставу: 
 
             1. Драго Тадић, предсједник Комисије; 
             2. Радан Вукадиновић, члан; 
             3. Александар Јефтић, члан; 
             4. Биљана Малбашић, члан и 
             5. Мирзад Исламовић, члан.              

II 
            1. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да изради Обавјештење о јавној 
набавци ради објаве истог у "Службеном гласнику БиХ"; 
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            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. 
Број: 02-111-227/05 
Датум: 09.11.2005.године 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05)   и члана 46. Статута оптине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор", број: 5/2005), а у вези са Одлуком о усвајању Локалног еколошког 
акционног плана општине Приједор broj: 01-022-53/05 од 26.09.2005.године, начелник 
општине Приједор, д о н о с и 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Координационног одбора за спровођење Локалног еколошког акционог плана 

Општине Приједор 
I 

 Именује се Координациони одбор за спровођење Локалног еколошког акционог плана 
Општине Приједор, у саставу: 
 
 1. Врањеш Душан, магистар технолошких наука; 
 2. Средић Свјетлана, магистар хемије; 
 3. Ромчевић Драган, дипл.инг.шумарства; 
 4. Анђелковић Душанка, прим.маг.мед.наука, спец.епидемиолог; 
 5. Ђенадија Драшко, маш.техничар; 
 6. Прпош Томислав, дипл.инг.заштите животне средине; 
 7. Малбашић Биљана, дипл.ецц; 
 8. Марић Тања, дипл.агроном; 
 9. Родић Мишо, дипл.правник; 
           10. Марковић Станко, дипл.инг.геологије; 
           11. Тадић Драго, дипл.инг.машинства; 
           12. Глушац Мирослав, дипл.инг.рударства; 
           13. Комљеновић Мирјана, дипл.инг.арх. и 
           14. Дујо Миланко, дипл.инг.хортикултуре. 
 

II 
 Задатак Координационог одбора је да заједно са Одјељењем за срамбено-комуналне 
послове најмање једном годишње обавијести Скупштину општине о провођењу Локалног 
еколошког акционог плана општине Приједор. 
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             III  
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број: 02-111-229/05       Начелник Општине 
Датум: 22.11.2005.године                                                                  Марко Павић,с.р.  
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05)   и члана 46. Статута оптине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор", број: 5/2005), начелник Oпштине Приједор, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању комисије за избор 12 најузорнијих пољопривредних произвођача у 2005.години 

у општини Приједор 
 1. Именује се Комисија за избор 12 најузорнијих пољопривредних произвођача у 
2005.години у општини Приједор, у саставу: 
 
   1. Радован Милосављевић, предсједник, 
   2. Татјана Марић, члан и  
   3. Нада Марић, члан. 
 
 2. Задатак Комисије је да: 
 - констатује комплетност документације и благовременост пријаве по Конкурсу за 
избор 12 најузорнијих пољопривредних произвођача у општини Приједор у 2005.години; 
 - да изласком на терен, записнички утврди испуњеност услова Конкурса; 
 - да предложи Начелнику општине кандидате за најузорније пољопривредне 
произвођаче. 
 
 3. Рок за извршење задатка из тачке 1. и 2. је 15 дана по затварању Конкурса. 
 4. Ово Рјешење ступа на снагу днаом доношења, а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
               Марко Павић,с.р. 
      
 На основу члана 48. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник Републике Српске", 
број: 101/04 и   42/05) и члана 46. Статута Општине Приједор ("Службени гласник Општине 
Приједор", број 5/05), Начелник Општине Приједор, д о н о с и 
 

О Д Л У К У 
О МЈЕСНИМ КАНЦЕЛАРИЈАМА 

 
Члан 1. 

 Ради ефикаснијег извршавања законских и статутарних обавеза Општинске 
административне службе, овом Одлуком прописује се образовање мјесних канцеларија на 
подручју Општине Приједор, као истурених органа Општинске административне службе, 
утврђује њихово сједиште, подручје, послови и задаци и друга питања од значаја за рад 
мјесних канцеларија. 

Члан 2. 
 За вршење управних и других послова из надлежности Општинске административне 
службе образују се мјесне канцеларије, и то: 
  
 1. Мјесна канцеларија Љубија са сједиштем у Љубији, 
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 2. Мјесна канцеларија Омарска са сједиштем у Омарској, 
 3. Мјесна канцеларија Ракелићи са сједиштем у Ракелићима, 
 4. Мјесна канцеларија Козарац са сједиштем у Козарцу. 
 

Члан 3. 
 Подручја мјесних канцеларија сачињавају насељена мјеста и то: 
 
 1. Мјесна канцеларија Љубија, - насељена мјеста: Бришево, Доња Равска, Доњи Волар, 
Горња Равска, Горњи Волар, Југовци, Калајево, Љескаре, Љубија, Миска Глава, Раљаш, 
Шурковац, Тисова и Жуне. 
 
 2. Мјесна канцеларија Омарска,  - насељена мјеста: Бистрица, Градина, Јелићка, 
Кевљани, Криваја, Ламовита, Марићка, Нишевићи, Омарска  и Петров Гај. 
 
 3. Мјесна канцеларија Ракелићи, - насељена мјеста: Буснови, Гаћани, Миљаковци, 
Пејићи, Ракелићи, Саничани и Томашица. 
 
 4. Мјесна канцеларија Козарац, - насељена мјеста: Бабићи са засеоцима Брђани, 
Видовићи и Балте, Горњи Гаревци, Дера, Хрнићи, Јакуповићи, Козарац, Камичани и 
Трнопоље.  

Члан 4. 
 Управни и други послови  мјесних канцеларија су слиједећи: 
 - воде матичне књиге рођених,вјенчаних и умрлих, издају изводе из ових књига и 
врше све послове у вези са вођењем матичних књига, 
 - воде књиге држављана и издају увјерења о држављанству, 
 - састављају и достављају смртовнице надлежном суду, 
 - достављају извјештаје о смрти надлежним органима, 
 - пружају грађанима и организацијама потребна обавјештења која им олакшавају 
остваривање њихових права и обавеза, 
 - пружају помоћ органима и организацијама када то они затраже,  
 - воде бирачке спискове и врше исправке као и остале послове у вези са вођењем 
бирачких спискова, 
 - врше овјеру потписа, преписа и рукописа, 
 - састављају спискове дјеце дорасле за упис у основну школу, 
 - издају увјерења о чињеницама за које не воде службену евиденцију, ако су за то 
овлаштени законом, 
 - обављају и друге послове које им буду стављени у надлежност законима и другим 
прописима.  
 - издају радне књижице и уводе промјене у њима.  
 - састављају мјесечне спискове лица која подлијежу имунизацији и достављају их 
Дому здравља, 
 - састављају спискове новорођене дјеце  за вакцинацију. 
 Мјесне канцеларије врше и друге послове када то одреди Начелник Општине. 
 

Члан 5. 
 Начелник Општине распоређује раднике на послове из члана 4. ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
 Мјесне канцеларије се образују у оквиру Одјељења за општу управу. 
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Члан 7. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о мјесним 
канцеларијама  број: 02-014-7/00. од 27.10.2000. године. 

Члан 8. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Број:02-014-1/05.                                                                                    Марко Павић,с.р. 
Датум: 01.12.2005.године                             

. . . . 
 190 ОГЛАСНИ ДИО 
* Регистарском листу број  124/05 Рјешењем број: 08-372-149/05  од 21.10.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника дијела зграде М-2 улаз бр.19 Приједор, Ул. 
Мајора Милана Тепуића бр. 19 
Оснивачи: 18 етажних власника заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања  дијела зграде-улаза. 
Заступа: Савановић Радосава, предсједник Скупштине заједнице, самостлано и без 
ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  125/05 Рјешењем број: 08-372-150/05  од 24.10.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника дијела зграде - улаз 1, Приједор, Ул. Проте 
Матије Ненадовића ф1/2  
Оснивачи: 12 етажних власника заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања  дијела зграде-улаза. 
Заступа: Кузман Вера, предсједник Скупштине заједнице, самостлано и без ограничења.  
______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  127/05 Рјешењем број: 08-372-153/05  од 26.10.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Милоша Обреновића бр. 
18-а и 18б. 
Оснивачи:24 етажних власника заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Бабић Ненад, предсједник Управног одбора, самостлано и без ограничења. 
________________________________________________________________________________ 
*Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске управе Приједор, на темељу 
рјешења бр. 08-372-162/05 од 03.11.2005.године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 38/04, УПИС, промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника дијела ламела 3 и 4, зграде Ф-3, улаз 3, 
Приједор, Ул. Митрополита Петра Зимоњића бр. 3, и то како слиједи:  
 Умјесто досадашњег законског заступаника заједнице  Бубњевић Младена, , нови 
законски заступник исте са даном овог уписа у Пилиповић Урош 
___________________________________________________________________________ 
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* Регистарском листу број  130/05 Рјешењем број: 08-372-165/05  од 08.11.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника зграде, Приједор, Ул. Проте Матеје 
Ненадовића бр. 9 и 11. 
Оснивачи: 16 етажних власника заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Гаврановић Весна, предсједник скупштине заједнице, самостлано и без ограничења.  
. ______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  129/05 Рјешењем број: 08-372-163/05  од 14.11.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом,Приједор, Пећани Ц-4, Улаз бр. 7 
Оснивачи: 7 етажних власника заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Катарџић Ковиљка, предсједник скупштине заједнице, самостлано и без 
ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
 * Регистарском листу број  133/05 Рјешењем број: 08-372-170/05  од 16.11.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника дијела зграде Б-1/Л-2, улаз 4,Приједор, 
Пећани Б-1Л-2 улаз 4. 
Оснивачи: 9 етажних власника дијела заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улазом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања дијела зграде. 
Заступа: Кобас Владо, предсједник скупштине заједнице, самостлано и без ограничења.  
________________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  131/05 Рјешењем број: 08-372-168/05  од 15.11.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница  за управљањењ зградом, Приједор Ул.Козарска бр. 51. 
Оснивачи: 3 етажних власника заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Нишевић Нада, предсједник скупштине заједнице, самостлано и без ограничења.  
________________________________________________________________________________ 
 *Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске управе Приједор, на темељу 
рјешења бр. 08-372-158/05 од 03.11.2005.године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 73/04, УПИС, промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање зградом,Приједор,Ул. Вука Караџића бр.27 
и то како слиједи:  
 Умјесто досадашњег законског заступаника заједнице  Шимчић Звонка, нови 
законски заступник исте са даном овог уписа  је Кнежевић Мара. 
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