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58.
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и члана
123. Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05)а након
разматрања Извјештаја о извршењу Буџета
општине Приједор за период јануар-децембар
2005.године, Скупштина општине Приједор на
XVIII сједници одржаној дана 27.04.2006.године,
донијела је следећу
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине
Приједор
за период јануар-децембар 2005.године
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета
општине Приједор за период јануар-децембар
2005.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-41/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 27.4.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
59.
На основу члана 18. Статута општинe Приједор
("Службени гласник општине Приједор" број
5/2005) Скупштина општине Приједор на XVIII
сједници одржаној дана 27.04.2006.године донијела
је
ОДЛУКУ
о закључењу партнерства са градом Маниса
I
Скупштина
општине
Приједор
закључује
партнерство општине Приједор са градом Маниса

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.
из Турске у циљу развијања економске, научне,
културне и друге сарадње.
II
За конкретне активности у циљу реализације ове
одлуке задужује се Начелник општине Приједор.
III
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику општине Приједор.
Образложење
Одбор за регионалну и међународну
сарадњу Скупштине општине Приједор је на својој
сједници одржаној дана 15.12.2005. године
разматрао низ пристиглих иницијатива за
успостављање пријатељских односа и сарадње са
неколико општина. Између осталог разматрана је и
иницијатива из Министарства вањских послова
БиХ, везана за иницијативу из града Манисе за
повезивање ове двије општине.
Град Маниса се налази у егејском дијелу Турске и
има 300.000 становника, те богату културну
историју и значајне привредне капацитете. Град
Маниса је главни град провинције Маниса те је
побратим са неким БиХ градовима, и понудио је
сарадњу овог турског града са још једним градом
из БиХ.
Након проведених претходних радњи од
стране Одбора за регионалну и међународну
сарадњу и Начелника општине у вези припрема
везаних за остваривање сарадње са општином
Маниса,
прихваћена
је
иницијатива
за
успостављање партнерства у циљу развијања
економске, културне и друге сарадње.
Тим поводом, а на званичан позив из
Манисе, делегација општине Приједор у саставу
Марко Павић начелник Општине, Азра Пашалић
предсједница Скупштине општине и Томислав
Прпош предсједник Одбора за регионалну и
међународну сарадњу, била је гост на 466.
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Интернационалном
Месир Фестивалу, који је
одржан од 21-26. марта 2006. године.
Приликом посјете делегација општине Приједор
вођени су конкретни разговори на тему
успостављања ближе сарадње двије општине.
Имајући у виду члан 95. Закона о локалној
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.101/04, 42/05 и
118/05) и члан 16. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), очито је
да се ради о надлежности Општине да самостално
ступа у контакте са другим општинама из земље и
иностранства, потребно је да Скупштина општине
као орган Општине донесе напријед наведену
одлуку.
Број:01-022-37/06
Приједор
Даттум:27.5.06.

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

***
60.
На основу члана 42.Закона о уређењу простора ( «
Службени гласник Републике Српске «. број 84/02
– пречишћени текст ) и члана 18. Статута општине
Приједор ( « Службени гласник општине Приједор
«, број 5/05 ), Скупштина општине Приједор на
XVIII сједници одржаној дана 27.04.2006. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Просторног плана општине
Приједор
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак израде и доношења Просторног плана
општине Приједор, у даљем тексту: Плана.
Члан 2.
Израда Плана односи се на простор општине
Приједор у површини од 834 км2.
Границе подручја из претходног става су
коначне и поклапају се са границом територије
општине Приједор.
Члан 3.
Циљеви доношења Плана су:
а) Измјена планских одредница и просторних
рјешења у циљу рационалнијег кориштења и
уређења простора на простору опшине и њеним
појединим дијеловима.
б) Усклађивање са концептом Просторног плана РС
в) Усклађивање планских рјешења са потребама
развоја и промјенама у простору које су се десиле
у блиској прошлости.
г) Преиспитивање концепта саобраћаја из важећег
Плана и по потреби дефинисање новог
е)Дефинисање одговарајућих просторно
функционалних цјелина и преиспитивање граница
урбаних подручја насељених мјеста
е) Дефинисање поставки и смјерница за израду
измјене урбанистичког плана
ђ) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање
услова и начина кориштења простора.

Члан 4.
Изради Плана претходи израда Преднацрта Плана
у сврху провјере потреба, жеља и просторних
могућности третираног подручја.
Преднацрт Плана разматра Савјет Плана и упућује
у форми нацрта у даљу процедуру.
Члан 5.
Плански период од 10 година на који се доноси
План тече од усвајања одлуке о доношењу Плана.
Члан 6.
Носилац припреме Плана обавезан је да ову
Одлуку достави на сагласност Министарству са
просторно уређење, грађевинарство и екологију
одмах по њеном доношењу, а најкасније у року од
15 дана (чл. 55 Закона о уређењу простора Пречишћени текст ; "Сл. гласник РС" бр. 84/02).
Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању
изради Плана на подручју из члана 2. ове Одлуке
примјењиваће се важећи Просторни плана до
доношења одлуке о усвајању новог просторног
плана општине Приједор.
Члан 8.
Носилац припреме за израду Плана је Одјељење за
просторно уређење.
Носилац израде Плана је надлежна стручна
организација регистрована за израду просторно –
планске документације ( у даљем тексту: Стручна
организација ).
Савјет за израду Плана именоваће Скупштина
општине посебним рјешењем по усвајању ове
Одлуке.
Члан 9.
План ће се израдити на топографско –
катастарским подлогама у размјери 1:50 000 или
1: 100 000.
Члан 10.
Средства за израду измјене и допуне Плана
осигураће се из буџета општине Приједор.
Уговор о изради Плана закључиће Стручна
организација и општина Приједор.
Члан 11.
Рок за израду Нацрта Плана je 18 мјесеци од дана
потписивања Уговора о изради и испуњавања
других услова дефинисианих уговором.Рок за
израду приједлога плана је 90 дана од дана
завршетка јавног увида и обраде примједби од
стране Савјета плана и Носиоца израде.
Члан 12.
Носилац припреме Плана дужан је да у току израде
Плана обезбиједи сарадњу и усаглашавање ставова,
а Стручна организација дужна је да сарађује са
привредном комором и свим заинтересованим
чиниоцима,надлежним органима и организацијама
за послове планирања и програмирања развоја,
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водопривреде, саобраћаја, здравства, културе,
стамбено-комуналне привреде,геодетске, геолошке,
геофизичке,сеизмичке
и
хидрометереолошке
послове, послове статистике, пољопривреде,
шумарства, туризма, заштите природног и
културно-историјскога насљеђа, заштите животне
средине и одбране и другим субјектима у мјери као
и локално са предузећима у чијој је надлежности
саобраћајна,
комунална
и
енергетска
инфраструктура, као што су:
- Републички завод за статистику
- Привредна комора
- ЈП Путеви РС
- Републички завод за заштиту културноисторијског и природног наслијеђа.
- Завод за изградњу града - Приједор,
- ЈП "Водовод " Приједор,
- Р.Ј. " Електродистрибуција " Приједор,
- " Српске поште " Приједор и Телеком Приједор,
- А.Д. " Централна топлана" Приједор.
- Српске шуме,
- РЖР
- Завичајни музеј,
- Рударски институт
- РУ за геодетске и имовинско правне послове Подручна јединица Приједор
- Објекти основних и средњих школа, предшколске
установе, објекти здравства, културе, спорта,
туризма и др.
Органи, организације и предузећа из става 1. овог
члана
дужни су сарађивати са Стручном
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења,
примједбе и податке везане за рад на изради Плана.
Члан 13.
Стручна организација је дужна прибавити
сагласност на нацрт Плана од стране органа и
организација из члана 11. ове Одлуке прије
утврђивања приједлога Плана.
Члан 14.
Одјељење за просторно уређење, као носилац
припреме, утврђује нацрт Плана и ставља га на
јавни увид у трајању од 30 ( тридесет ) дана ради
изјашњавања и подношења писмених примједби на
нацрт Плана у остављеном року.
Члан 15.
Истовремено са излагањем нацрта Плана на јавни
увид спроводи се стручна расправа.
О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта
Плана, јавност ће се обавијестити најмање 8 ( осам
) дана раније путем средстава информисања ( «
Козарски вјесник «, Радио станица Приједор ), те на
огласној табли Скупштине општине.

Члан 16.
Носилац израде Плана и Савјет за израду Плана,
разматрају приспјеле писмене примједбе на нацрт
Плана достављају носиоцу припреме Плана
образложено мишљење о примједбама које нису
могле бити прихваћене.
Члан 17.
Носилац припреме Плана након јавног увида и
заузетих ставова по приспјелим примједбама на
нацрт Плана, утврђује приједлог Плана и доставља
га министру на сагласност у складу са чл.62.
Закона о уређењу простора.
Члан 18.
Стручна организација ће доставити носоцу
припреме Плана елаборат плана, , матрице и
дискете Плана.
Стручна организација је дужна да изврши допуну
елабората Плана у складу са прихваћеним
писменим приједлозима и мишљењима у року од
30 ( тридесет ) дана од њиховог достављања.
Члан 19.
Све стручне, административне и друге послове у
вези доношења Плана, обавиће Одјељење за
просторно уређење.
Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједору.
Број:01-022-38/06
Приједор
Датум:27.4.06.

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

61.
На основу члана 53. Закона о уређењу простора
(„Службени гласник Републике Српске“, број
84/02- пречишћени текст ) и члана 18. Статута
општине Приједор,("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 5/05) те члана 123. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05), Скупштина општине
Приједор, на XVIII сједници одржаној дана
27.04.2006. године, донијела је
ОДЛУКУ
о Урбанистичком пројекту за дио насеља Уријe
Центар “ – УП „ ТЕШИНИЋ “
Члан1.
Доноси се Урбанистички пројекат за дио насеља
Урије „ Центар “ –
УП „ ТЕШИНИЋ“ ( у даљем тексту: Пројекат ).
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Члан 2.
Границе простора који је обухваћен Пројектом
прецизније су одређене у графичком
дијелу
Пројекта.
Члан 3.
Елаборат Пројекта састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
Текстуални дио Пројекта садржи:
А.Увод
Б. Постојеће стање организације , уређења и
коришћења простора робе, могућности, циљеви
организације , уређења и коришћења простора
Д. Пројекат организације ,уређења и кориштења
простора
Е.Орјентациони трошкови уређења
Ф.Одредбе и смјернице за провођење пројекта
Г. Подаци о валоризацији постојећих објеката у
подручју обухвата
Графички дио пројекта садржи сљедеће карте:
1. Постојеће стање са границом
обухвата................................................Р 1:500
2. Извод из регулационог плана Рејонског
центра «Урије».....................................Р 1:1000
3.Валоризација постојећег грађевинског
фонда............................. ........................Р 1:500
4.План рушења........................................Р 1:500
5.Инжењерско-геолошка карта............. Р 1:500
6.План просторне
организације..............................................Р 1:500
7.Идејно урбанистичко -архитектонско рјешење
партера и хортикултурно рјешење........ Р 1:500
8.Изгледи .................... ............................ Р 1:500
9.3Д приказ
10. План грађевинских и регулационих
линија..................................................Р 1:500
11.Идејно рјешење саобраћаја и план
нивелације ...................... ....................Р 1:500
12.Идејно рјешење хидротехничке
инфраструктуре...................................Р 1:500
13.Идејно рјешење енергетске
инфраструктуре................................ Р 1:500
14.Идејно рјешење телекомуникација. Р 1:500
15.Идејно рјешење термотехничке и
плинске инфраструктуре .................Р 1:500
16.Синтезна карта..................................Р 1:500
17.План парцелације. .............................Р 1:500
3) ПОСЕБАН ДИО – Књига 2
1. Технички опис идејних рјешења
2. Каталог идејних архитектонских рјешења
планираних објеката
4) ПОСЕБАН ДИО - Књига 3
Фотографије и подаци о валоризацији
постојећих објекта.
Члан 4.
Елаборат Пројекта израђен је од стране стручне
организације А.Д.
„
Индустропројект “ Приједор у мјесецу мају 2006.
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.

Члан 5.
Пројекат се излаже на стални јавни увид код
општинске административне службе надлежне за
послове просторног уређења.
Члан 6.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана
5. ове Одлуке.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-022-39/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:27.4.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
62.
На основу члана 50. и 67. Закона о урђењу
простора («Службени гласник Републике Српске»
бр. 84/02 ), и члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор» бр. 5/05 )
те члана 123. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
8/06), Скупштина општине Приједор на XVIII
сједници одржаној 27.04.2006. године, донијела је
О Д Л У К У
о Плану парцелације за подручје
приградског насеља « ГЛАВИЦЕ 3 »
I
Доноси се План парцелације за подручје
приградског насеља «ГЛАВИЦЕ 3».
Границе простора који је обухваћен Планом
парцелације прецизније је одређен у графичком
дијелу Плана парцелације.
II
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
А. Текстуални дио плана садржи:
1. Увод,
2. Стање организације, уређења и кориштења
простора,
3. Потребе, могућности и циљеви
организације, уређења и кориштења простора
постојеће стање.
4. План организације, уређења и коршћења
простора
Б. Графички дио Плана садржи следеће карте:
3. Валоризација постојећег грађевинског
фонда ................................................Р=1 : 1000
4. План просторне организације.......Р= 1 : 1000
5. План саобраћаја и нивелације........Р= 1 : 1000
6. План грађевинских и регулационих
линија...............................................Р= 1 : 1000
7. План парцелације............................Р= 1 : 1000
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III
Eлаборат Плана, израђен у А Д
«Индустропројект« Приједор априла 2006.
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.
IV
План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења надлежног за послове просторног
уређења
V
О провођењу ове Одлуке стараће се Одјељење
из тачке IV.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана након
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједо"
Број: 01-022-40/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:27.4.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
63.
На основу члана 18. Статута општинe Приједор
("Службени гласник општине Приједор" број
5/2005) те члана 61.б) и 129. Пословника
скупштине општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор број; 8/2005 и 3/06) Скупштина
општине Приједор на XVIII сједници одржаној
дана 27.04.2006.године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању сталних радних
тијела скупштине општине Приједор
1. У Рјешењу о именовању сталних радних тијела
скупштине општине Приједор број: 01- 111-13/05
од дана 08.02.2006. године («Службени гласник
општине Приједор» бр. 1/05,10/05 и 2/06) врши се
допуна како слиједи:
Комисија за мјесне заједнице
1. Павић Далибор
2. Адамовић Ранко
3. Блажевић Месуд
4. Ђаковић Нада
5. Вучета Весна
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број: 01-111-67/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 27.4.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
64.
На основу члана 18.Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), и члана
129. Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), а у
складу са Смјерницама за утврђивање престанка
мандата изабраних чланова органа власти
("Сл.гласник БиХ",бр. 11/03), Скупштина општине

Приједор на XVIII сједници одржаној
27.04.2006.године, донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
о престанку мандата одборника
1. Прпош Томиславу, одборнику Скупштине
општине Приједор, на лични захтјев престаје
одборнички мандат са даном 27.04.2006.године.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-111-66/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 27.4.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
65.
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана
128. Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр.
8/05),
разматрајући Извјештај о раду установа из области
културе (Библиотека, Позориште, Музеј и
Галерија), Скупштина општине Приједор на XVIII
сједници одржаној 27.04.2006.године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду установа из
области културе (Библиотека, Позориште, Музеј и
Галерија).
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-62-2/06
Приједор
Датум:27.4.06.

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

66.
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана
128. Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05),након
разматрања Извјештај о пословању јавних
предузећа чији је оснивач општина Приједор за
2005.годину, Скупштина општине Приједор на
XVIII
сједници одржаној 27.04.2006.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о пословању јавних
предузећа чији је оснивач општина Приједор за
2005.годину и то:
1. ОДП за приказивање филмова Приједор,
2. ОДКП "Градска тржница" Приједор,
3. ЈП Спортска дворана "Младост" Приједор и
4. ЈОДП Завод за изградњу града и општине
Приједор
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2. Овај Закључак
ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01- 018-4/06
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:27.4.06.
Прим. др. Азра Пашалић,с.р
***
67.
ИЗМОВИНСКА РЈЕШЕЊА
Број:01-475-21/06.
Датум:27.04.2006. године
На основу члана 26. и члана 61.
Закона о
грађевинском земљишту ("Службени гласник
Републике Српске" број 96/03.),члана 35. Одлуке о
грађевинском земљишту ("Службени гласник
Општине Приједор" број 6/05.) те члана 18. Статута
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05), те члана 129. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05), у
предмету
ПЕКАРИЋ Милована РАДМИЛЕ из Приједора,
Скупштине општине Приједор на XVIII сједници
одржаној дана 27.04.2006.године, донијела је
сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем
о урбанистичкој сагласности Одјељења за
просторно уређење број 06-364-641/03. од
11.07.2005. године.
2. УСВАЈА се захтјев Пекарић Милована Радмиле
из Приједора, те јој се утврђује право кориштења
ради грађења на градском грађевинском земљишту
у Улици З. Стефановишћа, у насељу Лукавица на
којем је бесправно изградила пословно - стамбени
објекат П + 1 + поткровље означено са:
- к. ч. бр. 22/2 у пворшини до 190 м2, уписана са
привременим правом кориштења на Талић Јоку са
1/8 дијела, Колар Васу са 7/16 дијела, Колар Ђорђа
са 7/16 дијела и Миодраг Божу са 1/2 дијела, у зк.
ул. бр. 651 К.О. Приједор
- к. ч. бр. 22/49 у површини од 140 м2 уписана у зк.
ул. бр. 650 К.О. Приједор са привременим правом
кориштења на Алексић Милу и Зорку, обоје са по
1/2 дијела
(по новом премјеру иста одговара к.ч.бр. 3130
уписана у пл. бр. 3039 К.О. Приједор I, као посјед
Општине Приједор)
Утврђује се гибитак привременог права кориштења
уписаног у зк. ул. бр. 651 и 650 К.О. Приједор, на
име Талић Јоке и др.
***
Број:01-475-58/05.
Датум: 27.04.2006. године
На основу члана 250 Закона о општем управном
поступку ("Сл.Гласник Републике Српске",бр.
13/02),а на основу чл. 18. Статута општине

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.
5/05) и чл. 129. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор"бр.8/05),
у предмету БУЛИЋ МИЛОРАДА и МИЛАДЕ обоје
из Приједора, Скупштина општине Приједор на
XVIII сједници одржаној дана 27.04.2006.године
донијела је сљедеће,
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација предложена рјешењем
Одјељења за просторно уређење број 06-364-592/03
од 30.01.2006.године а парцелација усвојена
Рјешењем Скупштине општине Приједор број:01475-58/05 од 25.07.2005.године, ставља се ван
снаге.
2. У складу са парцелацијом из тачке 1., мијења се
тачка 2. диспозитива рјешења Скупштине општине
Приједор број: 01-475-58/05 од 25.07.2005.године,
тако да се утврђује право кориштења ради грађења
двојног стамбеног објекта у корист бесправних
градитеља Булић Милорада и Булић Миладе на
грађевинској парцели означеној са:
- к.ч.бр. 880/26 у површини од 320 м2
- к.ч.бр. 880/27 у површини од 309 м2
- к.ч.бр. 880/29 у површини од 181 м2
- к.ч.бр. 880/28 у површини од 156 м2, све уписане у
зк.ул.бр. 3626 К.О. Приједор са привременим
правом кориштења на име Крагуљ Ранка и
Драгиња, обоје са по 1/2 дијела
- к.ч.бр. 880/25 у површини од 84 м2
- к.ч.бр. 880/26 у површини од 320 м2, обе уписане
у зк.ул.бр. 7774 са привременим правом кориштења
на име Булић Милорада и Миладу обоје са по 1/2
дијела ( по новом премјеру к.ч.бр. 5609/1, 5609/3,
5609/6, 5609/4 и 5609/5, све уписано у пл.бр. 1884
К.О. Приједор II, као посјед Булић Милорада и
Миладе обоје са по 1/2 дијела).
3. Мијења се тачка 3. диспозитива рјешења, која
гласи:
Градско грађевинско земљиште означено са к.ч.бр.
880/26, 880/27, 880/29 и 880/28, са правима из
зк.ул.бр. 3626 преузима се од досадашђих носиоца
права кориштења Крагуљ Ранка и Драгиње, обоје
са по 1/2 дијела.
4. Остали дијелови рјешења остају непромјењени.
****
Број:01-475-23/06.
Датум: 27.04.2006. године
На основу члана 54. Закона о грађевинском
земљишту ("Службени гласник Републике Српске"
број 86/03.) те чл. 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), и чл.
129. Пословника Скупштине општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), по
захтјеву ЈАКОВЉЕВИЋ БОРЕ и ЈАКОВЉЕВИЋ
ГРОЗДЕ из
Приједора, у предмету давање
сагласности за отуђење недовршене зграде на
градском грађевинском земљишту, Скупштина
општине Приједор на XVIII сједници одржаној
дана 27.04.2006.године, донијела је , сљедеће
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РЈЕШЕЊЕ
Даје се сагланост Јаковљевић Бори и Јаковљевић
Грозди 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.
731/635 и к.ч.бр. 731/640 у укупној површини од
368 м2 уписане у зк.ул.бр. 6886 К.О. Приједор, а
према подацима катастарског операта означено са
к.ч.бр. 3872/3 и к.ч.бр. 5122/26 у укупној површини
од 368 м2 уписане у пл.бр. 4617 К.О. Приједор II.
****
Број:01-475-22/06.
Датум: 27.04.2006. године
На основу члана 61. Закона о грађевинском
земљишту ("Службени гласник Републике Српске"
број 86/03.),те члана 35. Одлуке о грађевинском
земљишту ("Службени гласник Општине Приједор
број 6/2005.),а на основу чл. 18. Статута општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05)
и чл. 129. Пословника Скупштине
општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор"бр.8/05),
рјешавајући у предмету ШЕЋЕРБЕГОВИЋ Муниба
МИРСАДА из Приједора, Скупштина општине
Приједорна XVIII сједници одржаној дана
27.04.2006.године донијела је сљедеће,
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем
о урбанистичкој сагласности број 06-364-5/06. од
27.01.2006. године.
2. УСВАЈА се захтјев Шећербеговић Мирсада из
Приједора, те му се накнадно утврђује право
кориштења
ради
грађења
на
градском
грађевинском
земљишту
у
Улици
Новопројектованој број 542 на насељу Пухарска на
којем је бесправно изградио стамбени објекат
приземље + поткровље означено са:
- к.ч.бр. 578/19 у пворшини од 529 м2 уписана у зк.
ул. бр. 579 К.О. Приједор са привременим правом
кориштења на име Шећербеговић Мирсада ( по
новом премјеру к.ч.бр. 2245/3 уписана у пл. бр.
5330 К.О. Приједор II, као посјед Шећербеговић
Мирсада из Приједора.
3. Градско грађевинско земљиште означено са
к.ч.бр. 579/3 у површини од 24 м2 уписана у зк. ул.
бр. 579 К.О. Приједор (по новом премјеру к.ч.бр.
2245/14 уписана у пл. бр. 5330 К.О. Приједор II)
преузима се од Шећербеговић Мирсада за потребе
проширења пута .
****
Број:01-475-20/06
Датум: 27.04.2006.године
На основу чл. 61. Закона о грађевинском земљишту
(«Сл. гласник РС», бр. 86/03),чл. 31. и чл. 32.
Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. гласник
Општине Приједор», бр. 6/05) те члана 18. Статута
општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор"бр. 5/055) и члана 129. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник

општине Приједор",бр. 8/05), у предмету «Пети
неплан» Д.О.О. Нишевићи Приједор, Скупштина
општине Приједор на XVIII сједници одржаној
дана 27.04.2006.године, донијела је сљедеће,
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев «Петог неплана» Д.О.О.
Нишевићи Приједор, те му се накнадно утврђује
право кориштења ради грађења на градском
грађевинском земљишту на којем је бесправно
изградио бензинску пумпу и пратећи пословни
објекат у насељу Свале у Приједору, уз
магистрални пут М-4 Приједор-Бања Лука а које
земљиште је означено са:
к.ч.бр. 731/884 у површини од ................... 136 м2,
уписана у зк.ул.бр. 2119 К.о. Приједор
к.ч.бр. 731/882 у површини од ................... 106 м,
к.ч.бр. 731/883 у површини од ................... 337 м2,
обе уписане у зк.ул.бр. 7585 К.о. Приједор на име
Завод за изградњу града и Општине Приједор ( по
новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 5120/19,
5135/14 и 5137/6 уписане у пл.бр. 3064 К.о.
Приједор II) као посјед Општине Приједор.
2. Земљиште из тачке 1. се преузима са имена
досадашњег носиоца права кориштења Завод за
изградњу града и општине Приједор.
***
68.
ОГЛАСНИ ДИО
На основу члана 29. Правилника о упису у регистар
заједница етажних власника стамбених зграда
("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено
комуналне послове Општинске управе Приједор
објављује
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне послове
Општинске управе Приједор извршен је упис
Заједница етажних власника стамбених зграда у:
* Регистарском листу број 148/06 Рјешењем број:
08-372-28/06 од 15.03.2006.године.
Назив и сједниште: Заједница етажних власника
зграде Б-2 улаза 6,7,8 и 9 Приједор, Пећани Б-2
Оснивачи: 26 етажна власника дијела
зграде
(улаза)
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
дијела зграде (улаза)
Заступа: Мирковић Дражен ,предсједник управног
одбора заједнице, самостално и без ограничења.
____________________________________________
* Регистарском листу број 149/06 Рјешењем број:
08-372-32/06 од 30.03.2006.године.
Назив и сједниште: Заједница за управљање
дијелом зграде Б-2, Л.2 Улаз 4 Приједор,Пећани Б-2
Оснивачи: 10 етажна власника дијела
зграде
(улаза)
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун
етажних власника.
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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: Родић Милош ,предсједник управног
одбора, самостално и без ограничења.
____________________________________________
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-35/06
од
30.3.2006.године, извршило је у регистру заједница
етажних
власника
стамбених
зграда,
у
регистарском листу бр. 102/05, УПИС, промјене
лица овлаштеног за заступање Заједнице за
управљање зградом, Приједор, Ул. Петра
Петровића-Његоша Ф-1, Б-1, и то како слиједи:
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
Толић Љубице, нови законски заступник исте са
даном овог уписа је Булић Миле.
____________________________________________
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-36/06
од
31.3.2006.године, извршило је у регистру заједница
етажних
власника
стамбених
зграда,
у
регистарском листу бр. 36/04, УПИС, промјене
лица овлаштеног за заступање Заједнице за
управљање зграде-улаз бр. 12, Приједор, Ул.
Краља Петра I Ослободиоца бр. 12, и то како
слиједи:
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
Рауш Младена, нови законски заступник исте са
даном овог уписа је Дракулић Нада.
____________________________________________
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-40/06
од
18.04.2006.године, извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу бр. 31/04, УПИС, промјене
лица овлаштеног за заступање Заједнице за
управљање зградом, "Плави солитер" Приједор, Ул.
Саве Ковачевића бр. 13, и то како слиједи:

Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
Рајчевић Маре, нови законски заступник исте са
даном овог уписа је Хорват Добрила.
____________________________________________
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу рјешења бр. 08-372-41/06 од
18.04.2006.године, извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу бр.9/04, УПИС, промјене лица
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање
зградом, ГС-1, улаз 1, Приједор, Ул. Жарка
Згоњанина бр. 2, и то како слиједи:
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
Мандић Свете, нови законски заступник исте са
даном овог уписа је Ђаковић Јово.
____________________________________________
Одјељење
за
стамбено-комуналне
послове,
Општинске административне службе Приједор, на
темељу
рјешења
бр.
08-372-42/06
од
18.04.2006.године, извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу бр. 137/04, УПИС, промјене
лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних
власника дијела зграде - ламела IV Приједор, Ул.
Вука Караџића бр. 30-ц, и то како слиједи:
Умјесто ранијег законског заступника заједнице,
Топић Петра, нови законски заступник исте са
даном овог уписа је Јусуфовић Хилмија.
____________________________________________
* Регистарском листу број 150/06 Рјешењем број:
08-372-39/06 од 13.04.2006.године.
Назив и сједниште: Заједница за управљање
зградом, Приједор Ул. Краља Александра бр. 28 и
30
Оснивачи:6 етажна власника зграде
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: Кукобат Милутин,предсједник скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.
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