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На основу члана 12. Закона о буџетском систему 

Републике Српске ("Службени гласник Републике 

Српске"бр. 96/03, 14/04, 67/05, и 34/06) члана 30. 

Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске",бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и 

члана 18.Статута општине  Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор",бр. 5/05), разматрајући 

Приједлог одлуке о расподјели буџетског суфицита 

по годишњем обрачуну  

за 2005.годину, Скупштина општине Приједор на 

XXV сједници одржаној дана 

30.11.2006.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

о расподјели буџетског суфицита по годишњем 

обрачуну за 2005.годину 

 

Члан 1. 

Утврђује се вишак прихода по годишњем обрачуну 

буџета за 2005.годину у износу од 1.010.499 КМ. 

 

Члан 2. 

Вишак прихода из претходног члана преноси се у 

буџет 2006.године и распоређује за следеће 

намјене: 

- средства за сузбијање штета од 

елементарнихнепогода у износу од 94.330 КМ 

- помоћ синдикалној организацији 

"Аутотранспорта" Приједор у износу од 55.815 КМ, 

- плате и накнаде трошкова запослених у износу од 

230.442 КМ и  

- реконструкцију улица и путева у износу од 

629.912 КМ. 

Члан 3. 

Утврђени вишак прихода из члана 1. и његов 

распоред утврђен у члану 2. унијеће  се у Одлуку о 

усвајању ребаланса буџета за 2006.годину и Одлуку 

о измјенама и допунама одлуке о извршењу буџета 

општине Приједор за 2006.годину. 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-124/06                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

     * * * 
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На основу чл. 8. Закона о министарским владиним 

и другим именовањима РС ("Сл.гласник РС", бр. 

41/03.) члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор", бр. 5/05)  и чл. 

10. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у Јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", бр. 

4/04.) Скупштина општине Приједор, на XXV 

сједници одржаној дана 30.11.2006.године донијела  

је 

О Д Л У К У 

о објављивању огласа за избор чланова 

Надзорног одбора у предузећу 

ЈП „Центар за приказивање филмова“ Приједор 

 

Члан 1. 

Објављује се оглас за избор и именовање чланова  

Надзорног одбора  у  предузећу : 

1. ЈП „Центар за приказивање филмова“ Приједор 

- Надзорни одбор ......  3 члана 

 

Члан 2. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од 

4 године. 

Члан 3. 

Општи услови за кандидате за мјесто члана  

Надзорног одбора: 

- да су држављани Босне и Херцеговине 

- да су старији од 18 година 

- да имају општу здравствену способност 
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- да нису отпуштени из државне службе на основу   

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

БиХ и РС у периоду од 3 године прије дана 

објављивања овог конкурса 

- да нису осуђивани за кривична дјела  која их чине  

неподобним за вршење функције директора,  члана  

Надзорног одбора 

- да се против њих не води кривични поступак 

- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. 

Устава БиХ  

- да не обављају извршну функцију и функцију у 

политичкој странци на било којем нивоу или 

обављају другу дужност или активност која доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

РС. 

Члан 4. 

Посебни услови и критерији за именовање чланова 

Надзорног одбора: 

- ВСС (VII степен) или ВШС (VI степен) 

- посједовање стручних и професионалних знања за 

обављање  послова надзора 

- познавање садржаја и начина рада Надзорног 

одбора 

- доказани резултати рада на ранијим пословима  

 

Члан 5. 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни 

приложити: 

- увјерење о држављанству 

- извод из матичне књиге рођених  

- диплому 

- увјерење о општој здравственој способности 

- потврду о радном стажу, 

- биографију  

- увјерење да се не води кривични поступак (не 

старије од 3 мјесеца) 

- писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 

- писмена изјава у вези са чл. IX Устава БиХ. 

 

Члан 6. 

Поступак избора Надзорног одбора извршиће 

Комисија за избор, која ће по разматрању пријава 

позвати све кандидате који су ушли у ужи избор на 

интервју. 

Након проведеног интервјуа избор кандидата ће 

бити проведен у складу са процедуром прописаном 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС. 

Члан 7. 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 

објављивања конкурса у "Службеном гласнику РС" 

и дневном листу  "Глас српски". 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се узети 

у разматрање. 

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште 

на адресу 

 

 

 

 

Скупштина општине Приједор, стручна служба  

 

Скупштине општине, за назнаком Комисија за 

избор. 

 

Број 01-022-115/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 55. а у вези са чл. 67. 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 XXVсједници одржаној дана  

30.11.2006. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о приступању изради измјене и допуне 

Регулационог плана ужег урбаног подручја насеља 

Омарска 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови, начин и 

поступак израде и доношења измјене и допуне 

Регулационог плана ужег урбаног подручја насеља 

Омарска, у даљем тексту: измјена и допуна Плана. 

 

Члан 2. 

Израда измјене и допуне Плана односи се на 

простор који представља обухват важећег 

Регулационог плана ужег урбаног подручја насеља 

Омарска проширен са западне и сјеверозападне 

стране до Рудничке улице те једним мањим 

дијелом источно од планиране индустријске зоне. 

Простор који ће се обухватити измјеном и допуном 

Плана ( подручје планирања ) величине око106,8,0 

hа приказан је на графичком приказу границе 

обухвата који је саставни дио ове Одлуке. 

Границе подручја из претходног става су коначне и 

није их могуће мијењати у току израде измјене и 

допуне Плана. 

Члан 3. 

Циљеви доношења измјене и допуне Плана су:  

 

а) Измјена планских одредница и просторних 

рјешења у циљу рационалнијег кориштења и 

уређења простора у склопу ужег урбаног подручја 

и његовог непосредног окружења. 

б) Усклађивање планских рјешења са потребама 

развоја и уређења централне зоне насеља као и са 

потребама околних насеља која му гравитирају 

в) Побољшање услова одвијања интерног 

саобраћаја и укључење на саобраћајнице вишег 

реда 

г) Дефинисање одговарајућих грађевинских и 

других парцела  у односу на потребе овог подручја 

за јавним површинама   
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д) Анализа постојећег стања и детаљно утврђивање 

услова и начина кориштења простора. 

 

Члан 4. 

Изради измјене и допуне Плана претходи израда 

Преднацрта измјене и допуне Плана  у сврху 

провјере потреба, жеља и просторних могућности 

третираног подручја. 

Преднацрт измјене и допуне Плана разматра Савјет 

Плана и упућује у форми нацрта у даљу процедуру.  

 

Члан 5. 

Временски период за који се доноси измјена и 

допуна Плана је 2007-2012. година. 

 

Члан 6. 

До доношења измјене и допуне Регулационог плана 

примјењиваће се важећи Регулациони план . 

     

Члан 7. 

Носилац припреме за израду измјене и допуне 

Плана је Одјељење за просторно уређење. 

Носилац израде Пројекта је надлежна стручна 

организација регистрована за израду просторно – 

планске документације ( у даљем тексту: Стручна 

организација ). 

Савјет за израду измјене и допуне Плана именоваће 

Скупштина општине посебним рјешењем по 

усвајању ове Одлуке. 

Члан 8 

   План ће се израдити на ажурним топографско – 

катастарским  подлогама у размјери 1:1000. 

  

Члан 9. 

Средства за израду измјене и допуне Плана 

осигураће се из буџета општине Приједор. 

Уговор о изради измјене и допуне Плана закључиће 

Стручна организација и општина Приједор. 

 

Члан 10. 

Рок за израду Нацрта измјене и допуне Плана 60 ( 

шездесет ) дана од дана потписивања Уговора о 

изради  и испуњавања услова . 

Члан 11. 

Носилац припреме измјене и допуне Плана дужан 

је да у току израде измјене и допуне Плана 

обезбиједи сарадњу и усаглашавање ставова, а 

Стручна организација дужна је да сарађује са 

надлежним органима и организацијама за послове 

планирања и програмирања развоја, те предузећима 

у чијој је надлежности саобраћајна, комунална и 

енергетска инфраструктура, као што су: 

- Завод за изградњу града - Приједор, 

- ОДКП « Водовод « Приједор, 

- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор, 

- « Српске поште « Приједор и Телеком Приједор, 

- А.Д. « Централна топлана « Приједор. 

 

Органи, 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 

измјене и допуне Плана. 

 

Члан 12. 

Стручна организација је дужна прибавити 

сагласност на нацрт измјене и допуне Плана од 

стране органа и организација из члана 11. ове 

Одлуке прије утврђивања приједлога измјене и 

допуне Плана. 

Члан 13. 

Одјељење за просторно уређење, као носилац 

припреме, утврђује нацрт измјене и допуне Плана и 

ставља га на јавни увид у трајању од 30 ( тридесет ) 

дана ради изјашњавања и подношења писмених 

примједби на нацрт измјене и допуне Плана у 

остављеном року. 

Члан 14. 

Истовремено са излагањем нацрта измјене и допуне 

Плана на јавни увид спроводи се стручна расправа. 

О мјесту, трајању и начину јавног излагања нацрта 

измјене и допуне Плана, јавност ће се обавијестити  

најмање 3 ( три ) дана раније путем средстава 

информисања ( « Козарски вјесник «, Радио 

станица Приједор ), те на огласној табли 

Скупштине општине и МЗ Омарска. 

 

Члан 15. 

Носилац израде измјене и допуне Плана и Савјет за 

израду измјене и допуне Плана, разматрају 

приспјеле писмене примједбе на нацрт измјене и 

допуне Плана достављају носиоцу припреме 

измјене и допуне Плана образложено мишљење о 

примједбама које нису могле бити прихваћене. 

 

Члан 16. 

Носилац припреме измјене и допуне Плана након 

јавног увида и заузетих ставова по приспјелим 

примједбама на нацрт измјене и допуне Плана, 

утврђује приједлог измјене и допуне Плана и 

доставља га Скупштини општине на разматрање и 

доношење. 

Рок израде приједлога измјене и допуне Плана  је 

15 ( петнаест ) дана од дана достављања од стране 

носиоца израде измјене и допуне Плана. 

 

Члан 17. 

Стручна организација ће доставити носоцу 

припреме измјене и допуне Плана транспарент 

копију, матрице и дискете измјене и допуне Плана. 

Стручна организација  је дужна да изврши допуну 

елабората измјене и допуне Плана у складу са 

прихваћеним писменим приједлозима и 

мишљењима у року од 30 ( тридесет ) дана од 

њиховог достављања. 

 

Члан 18. 

Све стручне, административне и друге послове у 

вези доношења измјене и допуне Плана, обавиће 

Одјељење за просторно уређење. 
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Члан 19. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједору". 

 

Број:01-022-112/06           ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

158 

На основу члана  2. став 1. и члана 52. став 1. 

Закона о јавним предузећима ("Службени гласник 

Републике Српске", бр. 75/04), те члана 18. Статута 

Општине Приједор ("Службени гласник Општине 

Приједор”, број: 5/05), Скупштина општине 

Приједор, на XXV сједници одржаној дана 

30.11.2006. године,   д о н и ј е л а  ј е: 

 

О  Д  Л  У  К  У 

O УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  СПОРТСКА ДВОРАНА“ 

МЛАДОСТ“ ПРИЈЕДОР 

СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом Одлуком врши се  усклађивање Одлуке о 

оснивању ЈП Спортска Дворана „Младост“ 

Приједор број:01-022-3/2000 од 28.03.2000.год.(у 

даљем тексту: предузеће) са одредбама Закона о 

јавним предузећима (″Службени гласник РС″, бр. 

75/04) и  Одлука о оснивању мијења се и гласи: 

  

II ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ПЕЧАТ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 2. 

Предузеће из претходног става, пословаће под 

називом:  

Јавно предузеће спортска дворана ″Младост"  

Приједор. 

Сједиште предузећа је у  Приједору, ул. Вука 

Караџића бб. 

Члан 3. 

Предузеће има свој печат. 
 Печат предузећа је округлог облика,  са исписаном 

фирмом и сједиштем предузећа. 

            

 III  ОСНИВАЧ И ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Члан 4. 
 Оснивач предузећа  је Општина Приједор, Трг 

ослобођења бр. 1 (у даљем тексту: Оснивач). 

Основни капитал предузећа чине основна и обртна 

средства. 

Члан 5. 

Књиговодствена вриједност основног капитала 

Предузећа са даном 31.12.2005. године  износи: 

1.721.207,80 КМ. 

            

 

IV  ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 6. 

Предузеће  ће обављати следеће дјелатности: 

 

92610 -  дјелатност спортских објеката и стадиона, 

92620 – остале спортске дјелатности, 

92720 – остале рекреативне дјелатности, д.н, 

74401 -  приређивање сајмова, 

74402 -  остале услуге рекламе и пропаганде, 

55510 -  кантине, 

92340 -  остале забавне дјелатности, д.н, 

55300 -  ресторани, 

55220 -  кампови и кампиралишта, 

55211 -  дјечија и омладинска одмаралишта, 

55401 -  барови. 

Члан 7. 
 Предузеће може да, уз сагласност Оснивача, 

прошири дјалатност, или да поједине дјелатности 

укине, ако престане потреба за њиховим 

обављањем. 

Предузеће може извршити промјену регистроване 

дјелатности у складу са својим пословним 

интересима и програмима развоја. 

О промјени регистроване дјелатности одлучује 

Оснивач. 

 

V НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 8. 

Средства за финансирање Јавног предузећа 

спортска дворана ″Младост" Приједор обезбјеђују  

се: 

из прихода  остварених обављењем регистроване 

дјелатности; 

прихода од капитала, закупнина, хонорара и 

сличних извора пасивног прихода; 

непосредно од корисника, продајом производа и 

услуга на тржишту, донаторством и 

из других извора, у складу са Законом. 
 

Члан 9. 

Предузеће је дужно да послује у складу са законом, 

добрим пословним обичајима и својим етичким 

кодексом. 

Основни циљ рада и пословања предузећа је 

стицање профита и афирмација спорта и физичке 

културе на подручју општине Приједор кроз: 

давање на кориштење простора за извођење наставе 

физичког васпитања средњих школа, те 

организовање спортских, естрадних, културних, 

рекламно пропагандних и сличних манифестација, 

издавање у закуп пословног простора и других 

послова који су у вези са одржавањем, кориштењем 

и управљањем спортском двораном. 
 

Члан 10. 

У испуњавању својих обавеза и одговорности, 

надзорни одбор и директор Предузећа дужни су 

подстицати на одговорно  коришћење и контролу 

имовине и ресурса Предузећа.  
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VI СТУПАЊЕ У ПРАВНИ ПРОМЕТ 

 

Члан 11. 

 Предузеће је правно лице и има право да у 

правном промету закључује уговоре и предузима 

друге правне послове и правне радње у оквиру 

своје правне и пословне способности. 

У правном промету са трећим лицима Предузеће 

иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без 

ограничења. 
 
VII СНОШЕЊЕ РИЗИКА 
 

Члан 12. 

 За обавезе настале у правном промету са трећим 
лицима, Предузеће одговара својом цјелокупном 

имовином. 

За обавезе Предузећа, Оснивач одговара до висине 

оснивачког улога. 

 

VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 13. 

Органи Предузећа су: 

Скупштина, 

Надзорни одбор, 

Директор. 

 

Права, дужности и одговорности органа предузећа 

прописана одредбама Закона о јавним предузећима 

и Закона о предузећима 

  

Члан 14. 

Скупштину предузећа чине лица која именује 

Скупштина општине Приједор својом одлуком. 

Надлежност Скупштине предузећа утврдиће се 

статутом Предузећа у складу са Законом о јавним 

предузећима. 

Надзорни одбор бира и именује Скупштина 

општине Приједор. 

Надлежност и број чланова надзорног одбора 

утврдиће се статутом Предузећа. 

          Послове Управе  врши директор 

Предузећа.   

 

Члан 15. 

 Статутом Предузећа ближе се уређује дјелокруг 

рада и унутрашња организација Предузећа, 

надлежност органа, заступање и представљање, 

права, обавезе и одговорности  запослених, начин 

организовања послова и друга питања од значаја за 

пословање Предузећа. 

У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених у Предузећу примјењују се одредбе 

закона и колективног уговора, којим се уређују 

радни односи у локалним органима управе. 

 

 

 

 

 

 IX РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН 

СНОШЕЊА РИЗИКА  

 

Члан 16. 

Предузеће стиче добит у складу са Законом . 

Надзорни одбор, на приједлог директора, за сваку 

пословну годину доноси одлуку о начину 

расподјеле добити, односно начину покривања 

губитка, ако за ту годину није било добити. 

X ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Члан 17. 

Директор представља и заступа Предузеће, без 

ограничења, организује и руководи радом 

Предузећа, обезбјеђује законитост рада и извршава 

друге послове, утврђене законом и статутом. 

Директор предузећа може у оквиру својих 

овлаштења дати другом лицу писмену пуномоћ за 

заступање предузећа. 

Статутом Предузећа уређују се услови које треба 

да испуњава лице које се именује за директора. 
 

Члан 18. 

Начелник Општине даје сагласност на Статут и 

друга општа акта Предузећа. 

 

Члан 19. 

Надзорни одбор Предузећа има предсједника и два 

члана. 

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу 

рада Предузећа, а нарочито: 

контролише рад директора; 

контролише примјену Статута и других општих 

аката; 

контролише материјално-финансијско пословање; 

контролише извршавање одлука и других аката 

Управе; 

обавља и друге послове, утврђене Статутом 

Предузећа. 

 

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 20. 

Предузеће је дужно да се, у оквиру своје 

дјелатности, у цјелости придржава прописа о 

заштити животне средине. 

 

XII ТРАЈАЊЕ  И  ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 21. 

Предузеће је основано  на неодређено вријеме. 

Предузеће престаје да постоји ако наступе разлози 

предвиђени Законом. 

 

XIII СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ,  ПРОМЈЕНА 

ОБЛИКА 

Члан 22. 

Одлуку о статусним промјенама и о промјени 

облика организовања доноси Оснивач, у складу са 

законом. 
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XIV  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 

Јавно предузеће спортска дворана ″Младост" 

Приједор ће у року од 60 дана од дана доношења 

ове Одлуке, извршити измјене и допуне  Статута, 

те предузети све радње потребне за регистрацију 

промјене тј. усклађивања аката предузећа код 

надлежног суда. 

Оснивач именује директора који заступа и 

представља предузеће у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима, 

("Сл.гласник РС", број 41/03). 

 

XV  СТУПАЊЕ ОДЛУКЕ НА СНАГУ 

 

Члан 24. 

Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“.       

Члан 25. 

Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 

Одлука о оснивању Јавног предузећа  спортска 

дворана "Младост“ Приједор, број 01-022-5/2000 од 

30.03.2000. године. 

 

Број:01-022-114/06           ПРЕДСЈЕДНИЦА      

       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:30.11.2006.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

                           * * * 
159 
На основу чл. 8. Закона о министарским владиним 

и другим именовањима РС ("Сл.гласник РС", бр. 

41/03.) члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор", бр. 5/05)  и чл. 

10. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у Јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", бр. 

4/04.) Скупштина општине Приједор, на XXV 

сједници одржаној дана  30.11.2006.године  

донијела  је 

О Д Л У К У 

о објављивању огласа за избор чланова 

Надзорног одбора у предузећу 

ЈП Спортска дворана „Младост“ Приједор 

 

Члан 1. 

Објављује се оглас за избор и именовање чланова  

Надзорног одбора  у  предузећу : 

 

1. ЈП Спортска дворана „Младост“ Приједор  

- Надзорни одбор ......  3 члана 

 

Члан 2. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од 

4 године. 

Члан 3. 

 Општи услови за кандидате за мјесто члана  

Надзорног одбора: 

- да су држављани Босне и Херцеговине 

- 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 РС у периоду од 3 године прије дана 

објављивања овог конкурса 

- да нису осуђивани за кривична дјела  која их чине 

неподобним за вршење функције директора,  члана  

Надзорног одбора 

- да се против њих не води кривични поступак 

- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. 

Устава БиХ  

- да не обављају извршну функцију и функцију у 

политичкој странци на било којем нивоу или 

обављају другу дужност или активност која доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

РС. 

Члан 4. 

Посебни услови и критерији за именовање чланова 

Надзорног одбора: 

- ВСС (VII степен) или ВШС (VI степен) 

- посједовање стручних и професионалних знања за 

обављање  послова надзора 

- познавање садржаја и начина рада Надзорног 

одбора 

- доказани резултати рада на ранијим пословима  

 

Члан 5. 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни 

приложити: 

- увјерење о држављанству 

- извод из матичне књиге рођених  

- диплому 

- увјерење о општој здравственој способности 

- потврду о радном стажу, 

- биографију  

- увјерење да се не води кривични поступак (не 

старије од 3 мјесеца) 

- писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 

- писмена изјава у вези са чл. IX Устава БиХ. 

 

Члан 6. 

Поступак избора Надзорног одбора извршиће 

Комисија за избор, која ће по разматрању пријава 

позвати све кандидате који су ушли у ужи избор на 

интервју. 

Након проведеног интервјуа избор кандидата ће 

бити проведен у складу са процедуром прописаном 

Законом о министарским, владиним и другим 

именовањима РС. 

Члан 7. 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 

објављивања конкурса у "Службеном гласнику РС" 

и дневном листу  "Глас српски". 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се узети 

у разматрање. 

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште 

на адресу 
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Скупштина општине Приједор, стручна служба 

Скупштине општине, за назнаком Комисија за 

избор. 

 

Број: 01-022-122/06.          ПРЕДСЈЕДНИКЦА 

        Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 30.11.2006.г   Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 

                                 * * *  
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На основу члана 2. став 1. Закона о јавним 

предузећима ( Сл.гласник РС бр. 75/04), на основу 

одредби члана 386. тачка 1. Закон о предузећима 

(Сл.гласник РС бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 

и 34/06), члана 18. Статута Општине Приједор 

(Сл.гласник Општине Приједор бр. 5/05), 

Скупштина општине Приједор на XXV својој 

сједници одржаној 30.11.2006. године,  

д о н и ј е л а   ј е :  

 

О Д Л У К У 

О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ОЈДП“ ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И 

ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР“ ПРИЈЕДОР СА 

ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ 

ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се усклађивање Одлуке о 

оснивању ОЈДП“ Завод за изградњу града и 

општине Приједор“ број:01-022-7/99 од 

25.05.1999.год  са одредбама Закона о јавним 

предузећима(„Сл. гласник РС“ број:75/04) и Одлука 

о оснивању мијења се и гласи: 

 

II ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ПЕЧАТ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 2. 

Предузеће из претходног става пословаће под 

називом:  

Јавно предузеће „Завод за изградњу града“ п.о. 

Приједор 

Сједиште Предузећа је у Приједору у Улици 

Милоша Обреновића 18-ц 

 

Члан 3. 

Предузеће има свој печат. 

Печат Предузећа је округлог облика са исписаном 

фирмом и сједиштем Предузећа. 

 

III ОСНИВАЧ И ОСНОВНИ КАПИТАЛ 

 

Члан 4. 

Оснивач Предузећа је Општина Приједор, Трг 

ослобођења бр.1. ( у даљем тексту Оснивач). 

Основни капитал Предузећа чине стална средства 

изражена по завршном рачуну на дан 31.12.2005. 

године.  

Средства Завода чине основна и обртна средства и 

права. 

 

 

IV ДЈЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 5. 

Завод за изградњу обавља послове везане за 

планирање и реализацију, контролу и надзор 

изградње у општини Приједор, те послове из 

области уређења и економисања градским 

грађевинским земљиштем, као и друге послове 

произашле из основне дјелатности. 

 

 Дјелатност Завода за изградњу је: 

45.110 - Рушење и разбијање објеката, земљани 

радови 

45.120 - Испитивање терена бушењем и 

сондирањем 

45.212 - Изградња објеката нискоградње 

45.213 - Одржавање објеката нискоградње и 

њихових дијелова 

45.220 - Постављање кровних конструкција и 

покривање кровова 

45.230 - Изградња саобраћајница, аеродромских 

писта и спортских терена 

45.250 - Остали грађевински радови који захтјевају 

специјално извођење или опрему 

45.310 - Постављање електричних 

инсталација и опреме 

45.320 - Изолациони радови 

45.330 - Постављање цијевних инсталација 

45.340 - Остали инсталациони радови 

45.410 - Фасадни и штукативни радови 

45.420 - Уградња столарије 

45.430 - Постављање подних и зидних облога 

45.441 - Фарбарски радови 

45.442 - Стакларски радови 

45.450 - Остали завршни радови 

45.500 - Изнајмљивање опреме за изградњу или 

рушење с руковаоцем 

51.130 - Посредовање у трговини дрвеном грађом и 

грађевинским материјалом 

51.190 - Посредовање у трговини разноврсним 

производима 

51.531 - Трговина на велико дрветом 

51.532 - Трговина на велико грађевинским 

материјалом и санитарном опремом 

51.540 - Трговина на велико металном робом, 

цијевима, уређајима и опремом за 

водовод и гријање 

51.820 - Трговина на велико машинама за 

грађевинарство 

51.900 - Остала трговина на велико искључиво за 

сопствени рачун 

70.110 - Пословање некретнинама 

70.120 - Куповина и продаја некретнина за 

сопствени рачун 

70.200 - Изнајмљивање некретнина за сопствени 

рачун 

70.310 - Агенција за некретнине 

70.320 - Управљање некретнинама преко 

посредника 

74.150 - Управљање холдинг друштвима 

74.200 - Архитектонске, инжењерске дјалтности и 

техничко савјетовање 
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Спољно трговински послови 

- послови увоза и извоза роба и други послови из 

оквира регистроване дјелатности. 

Члан 6. 

Предузеће може, без уписа у судски регистар, 

обављати и друге дјелатности које служе 

дјелатности уписане у судски регистар, а које се 

уобичајено обављају уз те дјелатности, у мањем 

обиму или повремено. 

Предузеће може извршити промјену регистроване 

дјелатности у складу са својим пословним 

интересима и програмима развоја. 

О промјени регистроване дјелатности одлучује 

Оснивач. 

 

V НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 7. 

Средства за финансирање ЈП„Завод за изградњу 

града“ Приједор обезбјеђују се: 

- из прихода остварених обављањем дјелатности, 

пружањем услуга и осталих прихода које оствари 

својим пословањем; 

- из других извора. 

Члан 8. 

У испуњавању својих обавеза и одговорности 

Надзорни одбор и Управа предузећа дужни су 

подстицати на одговорно кориштење и контролу 

имовине и ресурса Предузећа. 

 

VI СТУПАЊЕ У ПРАВНИ ПРОМЕТ 

 

Члан 9. 

Предузеће је правно лице и има право да у правном 

промету закључује уговоре и предузима друге 

правне послове и правне радње у оквиру своје 

правне и пословне способности. 

У правном промету са трећим лицима Предузеће 

иступа у своје име и за свој рачун, самостално и без 

ограничења. 

 

VII СНОШЕЊЕ РИЗИКА 

 

Члан 10. 

За обавезе настале у правном промету са трећим 

лицима, Предузеће одговара својом цјелокупном 

имовином. 

За обавезе Јавног Предузећа одговара Оснивач до 

висине оснивачког улога. 

 

VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 11. 

Органи Предузећа су: 

Скупштина, 

Надзорни одбор, 

Управа. 

 

Права, дужности и одговорности органа Предузећа 

утврђена су Законом о јавним предузећима (Сл. 

гласник РС бр. 75/04) и Законом о предузећима (Сл. 

гласник РС бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 

34/06). 

Члан 12. 

Скупштину Предузећа чине лица које именује 

Скупштина општине Приједор својом одлуком. 

Надлежност Скупштине Предузећа утврдиће се 

Статутом Предузећа у складу са Законом о јавним 

предузећима. 

Надзорни одбор бира и именује Скупштина 

општине Приједор. 

Надлежности и број чланова Надзорног одбора 

утврдиће се Статутом. 

Послове Управе врше директор и извршни 

директор - технички координатор. 

 

Члан 13. 

Статутом Предузећа ближе се уређује дјелокруг 

рада и унутрашња организација Јавног предузећа, 

надлежност органа, заступање и представљање, 

права, обавезе и одговорности запослених, начин 

организовања послова и друга питања од значаја за 

пословање Јавног предузећа. 

У погледу права, обавеза и одговорности 

запослених у Јавном предузећу примјењују се 

одредбе Закона о раду (Сл. гласник РС бр. 38/00, 

40/00, 47/02, 38/03, 66/03), Општег колективног 

уговора (Сл. гласник РС бр. 27/06) и Гранског 

колективног уговора (Сл. гласник РС бр. 95/06). 

 

IX РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И НАЧИН 

СНОШЕЊА РИЗИКА 

 

Члан 14. 

Предузеће стиче добит у складу са Законом. 

Надзорни одбор, на предлог Управе, за сваку 

пословну годину доноси одлуку о начину 

расподјеле добити, односно начину покривања 

губитка. 

 

X ЗАСТУПАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 

 

Члан 15. 

Директор представља и заступа Предузеће, без 

ограничења, организује и руководи радом 

Предузећа, обезбјеђује законитост рада и извршава 

друге послове, утврђене Законом и Статутом. 

Директор Предузећа може у оквиру својих 

овлаштења дати другом лицу писмену пуномоћ за 

заступање Предузећа у складу са Законом. 

Статутом Предузећа уређују се услови које треба 

да испуњава лице које се именује за директора. 

Члан 16. 

Начелник Општине даје сагласност на Статут  и 

друга општа акта Предузећа. 

 

Члан 17. 

Надзорни одбор Предузећа има предсједника и два 

члана. 

 

Надзорни одбор врши надзор над законитошћу 

рада Предузећа а нарочито: 

контролише рад Управе 
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контролише примјену Статута и других општих 

аката 

контролише материјално финансијско пословање 

контролише извршавање одлука и других аката 

Управе 

обавља и друге послове утврђене Статутом 

Предузећа и Законом. 

 

XI ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Члан 18. 

Предузеће је дужно да се у оквиру своје 

дјелатности у цјелости придржава прописа о 

заштити животне средине. 

 

XII ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРЕДУЗЕЋА 

Члан 19. 

Предузеће је основано на неодређено вријеме. 

Предузеће престаје да постоји ако наступе разлози 

предвиђени Законом. 

 

XIII СТАТУСНЕ ПРОМЈЕНЕ. ПРОМЈЕНА 

ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА 

 

Члан 20. 

Одлуку о статусним промјенама и о промјени 

облика организовања доноси Оснивач, у складу са 

Законом. 

 

XIV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор обавезује се 

да у року од 60 дана од дана доношења ове Одлуке 

предузме све радње потребне за регистрацију 

промјена овог Предузећа код надлежног суда. 

 

Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

Члан 23. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука Скупштине општине Приједор о оснивању 

ОЈДП „Завод за изградњу града и општине 

Приједор“ трансформацијом „Комуналног завода“ 

Приједор, број 01-022-7/99 од 25.05.1999. године. 

 

Број:01-022-120/06                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г         Прим.др.АзраПашалић,с.р. 

                            * * * 
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На основу чл. 8. Закона о министарским владиним 

и другим именовањима РС ("Сл.гласник РС", бр. 

41/03.) члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор", бр. 5/05)  и чл. 

10. Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у Јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", бр. 

4/04.) Скупштина општине Приједор, на XXV 

сједници одржаној дана  30.11.2006. године 

донијела  је 

О Д Л У К У 

о објављивању огласа за избор чланова 

Надзорног одбора у предузећу 

ЈП „Завод за изградњу града п.о."  Приједор 

 

Члан 1. 

Објављује се оглас за избор и именовање чланова  

Надзорног одбора  у  предузећу : 

1.ЈП „Завод за изградњу града"п.о. Приједор  

- Надзорни одбор ......  3 члана 

 

Члан 2. 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од 

4 године. 

Члан 3. 

 Општи услови за кандидате за мјесто члана  

Надзорног одбора: 

- да су држављани Босне и Херцеговине 

- 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 РС у периоду од 3 године прије дана 

објављивања овог конкурса 

- да нису осуђивани за кривична дјела  која их чине 

неподобним за вршење функције директора,  члана  
Надзорног одбора 

- да се против њих не води кривични поступак 

- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. 

Устава БиХ  

- да не обављају извршну функцију и функцију у 

политичкој странци на било којем нивоу или 

обављају другу дужност или активност која доводи 

до сукоба интереса у складу са Законом о 

министарским, владиним и другим именовањима 

РС. 

Члан 4. 

Посебни услови и критерији за именовање чланова 

Надзорног одбора: 

- ВСС (VII степен) или ВШС (VI степен) 

- посједовање стручних и професионалних знања за 

обављање  послова надзора 

- познавање садржаја и начина рада Надзорног 

одбора 

- доказани резултати рада на ранијим пословима 

  

Члан 5. 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни 

приложити: 

- увјерење о држављанству 

- извод из матичне књиге рођених  

- диплому 

- увјерење о општој здравственој 
  способности 
- потврду о радном стажу, 

- биографију  

- увјерење да се не води кривични поступак (не 

старије од 3 мјесеца) 

- писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 

- писмена изјава у вези са чл. IX Устава БиХ. 
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Члан 6. 

Поступак избора Надзорног одбора извршиће 

Комисија за избор, која ће по разматрању пријава 

позвати све кандидате који су ушли у ужи избор на 

интервју. 

Након проведеног интервјуа избор кандидата ће 

бити проведен у складу са процедуром прописаном 

Законом о министарским, Владиним и другим 

именовањима РС. 

Члан 7. 

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана 

објављивања конкурса у "Службеном гласнику РС" 

и дневном листу  "Глас српски". 

Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се узети 

у разматрање. 

 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште 

на адресу 

 

Скупштина општине Приједор, стручна служба 

Скупштине општине, за назнаком Комисија за 

избор. 

 

Број 01-022-113/06           ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:30.11.2006.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 50. Закона о уређењу 

простора-Пречишћени текст („ Службени гласник 

Републике Српске“, број 84/02) и члана 18. Статута 

општине Приједор, Скупштина општине Приједор, 

на XXV сједници одржаној дана  30.11.2006. 

године, донијела је                                                                                                                                                                                                                  
О Д Л У К У 

о Регулационом плану подручја дијела насеља 

Урије и Чиркин Поље – II Фаза. 

 

Члан1. 

Доноси се  Регулациони план подручја дијела 

насеља Урије и Чиркин Поље – II Фаза   ( у даљем 

тексту: План ). 
Члан 2. 

Границе простора који је обухваћен Планом 

прецизније су одређене у графичком  дијелу Плана. 

Члан 3. 

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела. 

  

Текстуални дио Плана садржи: 

  

А.Увод  

Б. Извод из плана ширег подручја   

В. Постојеће  стање  организације , уређења  и  

коришћења  простора и оцјена   природних и 

створених услова 

Г. Потребе, могућности, циљеви и правци 

просторног развоја    

Д. План организације, уређења  и  кориштења  

простора 

Е.  Орјентациони  трошкови  уређења 

Ф.Одредбе  и  смјернице  за  провођење  пројекта 

 

 Графички дио Плана садржи сљедеће карте: 

 

1.Постојеће  стање  са  границом   

......................................обухвата..Р 1:1500, .Р 1:1 000 
2. Извод  из  Урбанистичког  плана Приједора 

1981-2000...................................................Р 1: 10 000 
3.Валоризација постојећег грађевинског  

фонда.........................................................Р 1:1500 

 3.а. План  рушења ................................Р 1:1500 

4.Инженјерско-геолошка  карта................Р 1:1500 

5.План намјене  површина .......................Р 1:1500 

6.План просторне  организације..................Р 1:1500, 

    ....................................................................Р 1: 1000 

7. План  саобраћаја  и  нивелације........Р 1:1500,  
    Р 1:1500 
 8. План инфраструктуре  -синтезна   

карта..................................................Р 1: 1500 
9. Водовод  и  канализација.........................Р 1:1500 

10. Енергетика................ ......................Р 1:1500 
11. Телекомуникације..................................Р 1: 1500 

12.Термотехничке инсталације..........Р 1: 1500 

 13. План  грађевинских  и  регулационих 

  линија................................Р 1:1500, Р 1:1000 

 14. План  парцелације.............. Р 1:1500,Р 1:1000 

 15. План  парцелације -ломне  тачке  и  

фронтови............................Р 1:1500, Р 1:1000 

                                                                                                                             

ПОСЕБАН  ДИО -КЊИГА 2 

 

Валоризација постојећих  објеката на  подручју  

обухвата 

Члан 4. 

Елаборат Плана израђен је од стране стручне 

организације А.Д.                               

„Индустропројект “ Приједор у мјесецу аугусту 

2006. године у папирној и дигиталној  форми, 

прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

Члан 5. 

План 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:01-022-111/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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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. 5/05 

), Скупштина општине Приједор на XXV сједници 

одржаној  30.11. 2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-370/05 од јануара 2006.године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр. 02-370/05 од 

јануара 2006.године ( у даљем тексту: План ), у 

сврху легализације породичне стамбене зграде 

П+1, на име РАМИЋ РАМО из Приједора у насељу 

Пухарска у Приједору, у Ул. В. Мишића  

Граница простора који је обухваћен Планом 

дефинисана је на графичком прилогу у односу 

1:500. 

Нове грађевинске парцеле уз примарну градску 

саобраћајницу, у ул. В. Мишића, на к.ч. бр.2559, 

2560/1, дио 5658/1, К.О. Приједор II (нови премјер) 

формирају се како слиједи: 

-парцела број 1. има површину 310,0м
2
.  

- парцела број 2. има површину 544,3 м
2
.  

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 марту 2004. 

године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

План се излаже на јавни увид код општинског 

органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

4. Одлуке. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

Број 01-022-118/06       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум : 30.11.2006.г.    Прим.др Азра Пашалић,с.р 

      * * * 
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу 

простора – пречишћени текст                    ( « 

Службени гласник РС «, бр. 84/02 и 13/03 ) и чланa 

18. Статута Општине Приједор                           ( « 

Службени ласник општине Приједор «, бр. 5/05 ), 

Скупштина општине Приједор на XXV  сједници 

одржаној  30.11.2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-221/05 од септембра 2005.године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр. 02-221/05 од 

септембра 2005.године ( у даљем тексту:  

План), у сврху локације породичне стамбене зграде 

По+П+Пот, на име ДЕЛКИЋ МЕСУД, у Приједору 

у улици Душка Брковића. 

Граница простора који је обухваћен Планом 

дефинисана је на графичком прилогу у односу 

1:500. 

Новоформиране парцеле су: 

 -    парцела број 1. као дио к.ч. бр. 875 и дио к.ч. 

бр. 876/3; Пцца = 415,00м
2
.  

парцела број 2. као дио к.ч. бр. 875 и дио к.ч. бр. 

876/3; Пцца = 385,00м
2
. 

приступни пут бр. 3. као дио к.ч. бр. 875 и дио к.ч. 

бр. 876/3; Пцца = 128,00м
2
.  

 

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 марту 2004. 

године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

План се излаже на јавни увид код општинског 

органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

4. Одлуке. 
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Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

 

Број 01-022-119/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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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. 5/05 ), Скупштина 

општине Приједор на  XXV сједници одржаној  

30.11.2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-143/06 од новембра 2006. године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр. 02-143/06 од 

новембра 2006. године ( у даљем тексту: План ), у 

сврху локације пословног објекта П+2, власништва 

РАДУЈКО МАРИЈЕ, у Приједору на углу улица 

Милана Врховца и Крајишких бригада, на 

земљишту означеном као дио к.ч. бр. 4005 К.О. 

Приједор II (нови премјер) а што одговара дијелу 

к.ч. бр. 729/38 КО Приједор што је уписано у 

земљишнокњижни уложак бр. 756. 

Граница простора који је обухваћен Планом 

дефинисане су на графичком прилогу у односу 

1:500. 

Нова грађевинска парцела формира се од дијела 

к.ч. бр. 4005 и има површину цца 300 м
2
. 

 

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 марту 2004. 

године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 4. 

План се излаже на јавни увид код општинског 

органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

4. Одлуке. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

 

Број 01-022-121/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

   * * *  
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу 

простора – пречишћени текст ( « Службени 

Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и 

чланa 18. Статута Општине Приједор                           

( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 

5/05), Скупштина општине Приједор на XXV 

сједници одржаној  30.11.2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-206/06 од септембра 2006.године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр. 02-206/06 од 

септембра 2006.године ( у даљем тексту: План) на 

име ПУЗИГАЋА НИКОЛЕ из Приједора за 

локацију приземног стамбеног објекта на 

изведеним темељима и парцелацију земљишта у 

Приједору,  на земљишту означеном као к. ч. 

бр.6742, К. О. Приједор I ( нови премјер ). 

  

Граница простора који је обухваћен Планом 

дефинисана је на графичком прилогу у односу 

1:500. 

Постојећа парцела к.ч. бр. 6742, К.О. Приједор I 

(нови премјер ) се дијели на три парцеле: 

 К.О. Приједор II (нови премјер) формирају се како 

слиједи: 

-парцела број 1. формирана на дијелу парцеле к.ч. 

бр. 6742, која остаје у функцији пута, Пцца 15034 

м
2
.  

- парцела број 2. формирана на дијелу парцеле к.ч. 

бр. 6742, на којој егзистира постојећи стамбени 

објекат Су+П, Пцца 310,00 м
2
.  

-парцела број 3. формирана на дијелу парцеле к.ч. 

бр. 6742, предвиђена за изградњу новог породичног 

приземног стамбеног објекта на изведеним 

темељима, Пцца 480,00 м
2
. 

 

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 

 

 



Страна 312                                      «СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                      БРОЈ.10/06 

________________________________________________________________________________ 
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 марту 2004. 

године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

План се излаже на јавни увид код општинског 

органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

4. Одлуке. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

 

Број 01-022-123 /06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г.  Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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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. 5/05 ), Скупштина 

општине Приједор на  XXV сједници одржаној  

30.11.2006. године донијела је  

 

О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-368/05 од јануара 2006. године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације бр. 02-368/05 од 

јануара 2006. године ( у даљем тексту: План ), за 

редовну употребу породичне стамбене зграде,  

власништва Пијак Јосипа и Милене, који се налази 

у Приједору у насељу Пухарска у ул. Душка 

Брковића. 

Граница простора који је обухваћен Планом 

дефинисане су на графичком прилогу у односу 

1:500. 

Нова парцела за редовну употребу породичне 

стамбене зграде означена бр.1. се формира на 

дијелу к.ч. бр. 1759 и дијелу к.ч. бр.1758, 1760, 

1761 и има површину цца 660м
2
. 

 Нова парцела означена бројем 2 се формира на 

дијелу к.ч. бр. и има површину 396м
2
. 

Нова парцела означена бројем 3 се формира на 

дијеловима к.ч. бр. 1760 и 1761 и има површину 

цца 1361м
2
 

 

 

 

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 марту 2004. 

године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 4. 

План се излаже на јавни увид код општинског 

органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан 5. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

4. Одлуке. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 

Приједор «. 

 

Број 01-022-117/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу  члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Сл.гласник РС“ 

бр.41/03), члана 18. Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор“, број 

5/2005) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор ("Службени глaсник општине 

Приједор“, број 8/05 и 3/06), Скупштина општине 

Приједор на XXV сједници одржаној дана  

30.11.2006.године,  донијела је следеће:  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

ОДП за приказиванје филмова Приједор 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се  чланови Управног одбора  ОДП за 

приказивање филмова  Приједор и 

то:  

1.Самир Алихоџић 

2.Саид Бркић 

3. Божо Мутић 
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Члан 2. 

До избора нових чланова Надзорног одбора, у 

складу са законом, функцију истог обављаће 

досадашњи члановиУправног одбора за период 

највише 2 мјесеца. 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број 01-111-159/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:30.11.2006.г.     Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник Републике Српске" бр.  17/ 92, 11/93 

и 21 /96 и чл.18 Статута општине Приједор ("Сл. 

гласник општине Приједор бр. 5/05), и члана 129. 

Пословника Скупштине општине Приједор",бр. 

8/05 и3/06), Скупштина општине Приједор на XXV 

сједници одржаној 30.11.2006. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОДП за 

приказивање филмова 

 

Члан 1 

Разрјешавају  се дужности чланови Надзорног 

одбора ОДП за приказивање филмова Приједор и 

то : 

 1. Дарко Згоњанин 

 2. Свјетлана  Чеко 
 3. Славица Шебез                    

            

                               Члан2.                                                                                                                          
Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број 01-111-158/06           ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г. Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу  члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („Сл.гласник РС“ 

бр.41/03), члана 18 .Статута општине Приједор 

("Службени гласник општине Приједор“, број 

5/2005) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор("Службени глaсник општине 

Приједор“, број: 8/05 и 3/06), Скупштина општине 

Приједор на XXV сједници одржаној дана 30.11. 

2006.године,  донијела је следеће:  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

Јавног предузећа Спортска дворана "Младост" 

Приједор 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се чланови Управног одбора  Јавног 

предузећа Спортска дворана "Младост"  Приједор и 

то:  

1. Бецнер Бојан, 
2. Мишковић Слободан, 
3. Павић Весна, 
4. Кос Зоран, 

5. Милуновић Славко.  

Члан 2. 

До избора нових чланова Надзорног одбора, у 

складу са законом, функцију истог обављаће 

досадашњи члановиУправног одбора за период 

највише 2 мјесеца. 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:01-111-157/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

    * * * 
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („СЛ.гласник 

РС“ бр. 41/03),  члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр.5/05) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" бр.8/05  и 3/06), Скупштина општине 

Приједор на XXV  сједници одржаној дана  30.11. 

2006.године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

o разрјешењу Управног одбора ОЈДП "Завод за 

изградњу града и општине Приједор" 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се чланови Управног одбора ОЈДП " 

Завод за изградњу града и општине Приједор" 

Приједор: 

 

1. Миленко Ђаковић, 

2. Зоран Станисављевић, 

3. Ранко Вучковић, 

4. Младен Ковачевић и 

5. Желимир Пијак. 

 

Члан 2. 

До избора нових чланова Надзорног одбора, 

функцију истог обављаће досадашњи Управни 

одбор за период највише 2 мјесеца. 

 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број 01-111-161/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум :30.11.2006.го  Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

     * * * 
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник Републике Српске" бр.17/ 92, 11/93 и 

21 /96 и чл.18 Статута општине Приједор ("Сл. 

гласник општине Приједор бр. 5/05), и члана 129. 
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Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 

3/06),Скупштина општине Приједор на XXV 

сједници одржаној 30.11.2006.донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора ОЈДП“ 

Завод за изградњу града и општине Приједор“ 

Приједор 

 

Члан 1. 

  Разрјешавају  се дужности чланови Надзорног 

одбора ОЈДП“ Завод за изградњу града и општине 

Приједор“ Приједор и то : 

  

1. Тривић Младен 

2. Драгана Јауз и 

 3. Енес Пехлић. 

 

Члан 2. 

   Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања  

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број 01-111-160/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г.  Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

     * * * 
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На основу члана 4. став 2. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима („СЛ.гласник 

РС“ бр. 41/03),  члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр.5/05) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор" бр.8/05 i 3/06), Скупштина општине 

Приједор на XXV  сједници одржаној дана 

30.11.2006.године, д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

разрјешењу Управног одбора ОДКП „Градска 

тржница“ Приједор 

 

Члан 1. 

Разрјешавају се чланови Управног одбора ОДКП 

„Градска тржница“ Приједор: 

 

1. Раде Павловић 

2. Славко Бера и 

3. Владимир Танкосић 

Члан 2. 

До избора нових чланова Надзорног одбора, 

функцију истог обављаће досадашњи Управни 

одбор за период највише 2 мјесеца. 

 

Члан 3. 

Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном гласнику општине Приједор. 

 

Број 01-111-156/06  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г.  Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

     * * *  
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На основу члана 22. Закона о јавним службама 

("Сл. гласник Републике Српске" бр.17/ 92, 11/93 и 

21 /96 и чл.18 Статута општине Приједор ("Сл. 

гласник општине Приједор бр. 5/05),и члана 129. 

Пословника Скупштине општине Приједор",бр. 

8/05 и3/06), Скупштина општине Приједор на XXV 

сједници одржаној 30.11.2006.године, донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора 

ОДКП»Градска тржница» Приједор 

 

Члан 1. 

 Разрјешавају  се дужности чланови Надзорног 

одбора ОДКП «Градска тржница» Приједор и то: 

 

  

 1. Ново Вучета, 

  2. Дарко Бујић и 

  3. Драшко Вујић. 

                                                   

Члан 2. 

   Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број 01-111-155/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум : 30.11.2006.г.      Прим.др Азра Пашалић,с.р. 

     * * *  
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На основу члана 18. Статута општине Приједор ( 

„Службени гласник општине Приједор“ број 

5/05),те члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 8/06 и 3/06), Скупштина општине 

Приједор на XXV сједници одржаној дана 

30.11.2006.године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

о именовању Савјета за израду Ревизије 

Регулационог плана насеља "Пећани"  - Секција 1 и 

Секција 2 

 

I 

Образује се Савјет за израду  Ревизије 

Регулационог плана насеља "Пећани"- Секција 1 и 

Секција 2   

II 

У Савјет се именују: 

 

1. Шкондрић Јован, дипл.инж.арх. 

2. Јовић Вера, дипл.инж.арх. 

3. Бановић Раденко, дипл.инж.геод. 

4. Вукадиновић Радан, дипл.инж.саобр. 

5. Хајнал Сњежана, дипл. инж.грађ. 

6. Прим. др. Пашалић Азра, одборник 

7. Јауз Нино, одборник  

8. Радић др Владо, одборник 
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III 

Задатак савјета дефинисан је чл.58. став 2. Закона о 

уређењу простора – Пречишћени текст („Службени  

гласник“ РС бр. 84/02). 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор".  

 

Број:01-111-148/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:30.11.2006.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

     * * * 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор ( 

„Службени гласник општине Приједор“ број 5/05), 

те члана 129. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/06 

и 3/06),  Скупштина општине Приједор на XXV 

сједници одржаној дана 30.11.2006.године донијела 

је 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

о именовању Савјета за израду 

Регулационог плана подручја Матарушко поље, 

Матарушко поље II и  насеља  "Тукови" 

 

I 

Образује се Савјет за израду  Регулационог плана 

подручја Матарушко поље, Матарушко поље II и  

насеља  "Тукови" 

II 

У Савјет се именују: 

1. Хајнал Сњежана, дипл. инж.грађ, 

2. Јовић Вера, дипл.инж.арх. 

3. Алексић Бранка, дипл.инж.геод. 

4. Боровчанин Ненад., дипл.инж.саобр. 

5. Врањеш Снежана, дипл.инж.техн. 

6. Милошевић Душан, дипл.инж.грађ. 

7. Сикирић Алија, одборник 

8. Бабић Љиљана, замјеник Начелника 

општине 

9. Стојић др. Ратко,одборник 

 

III 

Задатак Савјета дефинисан је чл.58. став 2. Закона о 

уређењу простора – пречишћени текст („Службени  

гласник“ РС бр. 84/02). 

IV 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  објављивања  у 

"Службеном гласнику општине Приједор".  

 

Број:01-111-147/06              ПРЕДСЈЕДНЦА  

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Датум:30.11.2006.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

    * * * 
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 На основу члана 18. Статута општине Приједор ( 

„Службени гласник Општине Приједор, број: 

5/2005) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор  („Службени гласник општине 

Приједор, број: 8/05 и 3/06), Скупштина општине 

Приједор, на XXV сједници одржаној 

30.11.2006.године, донијела је следеће  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу предсједника Комисије за пријем 

службеника у Општинску административну службу 

Приједор 

 

1. ДР АЛЕКСАНДАР КЕСИЋ, разрјешава се 

дужности предсједника Комисије за пријем  

службеника у Општинску административну службу 

Приједор, ради подношења неопозиве  оставке због  

неспојивости функција. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:01-111-154/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА  

        Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г.     Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

      * * *  
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На основу члана 18. Статута општине Приједор ( 

„Службени гласник Општине Приједор, број: 

5/2005) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор  („Службени гласник општине 

Приједор, број: 8/05 и 3/06), Скупштина општине 

Приједор, на XXV сједници одржаној 

30.11.2006.године, донијела је следеће  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана  Управног одбора «Градске 

апотеке» Приједор 

  

1. ДР АЛЕКСАНДАР КЕСИЋ, разрјешава се 

дужности члана Управног одбора «Градске 

апотеке» Приједор, ради подношења неопозиве  

оставке због неспојивости функција. 

 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:01-111-152/06              ПРЕДСЈЕДНИЦА  

     Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г.       Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор ( 

„Службени гласник Општине Приједор, број: 

5/2005) и члана 129. Пословника Скупштине 

општине Приједор  („Службени гласник општине 

Приједор, број: 8/05 и 3/06), Скупштина општине 

Приједор, на XXV сједници одржаној 

30.11.2006.године, донијела је следеће  

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу члана  Школског одбора 

Медицинско-технолошке 

и грађевинске школе Приједор 

 
1. ДР АЛЕКСАНДАР КЕСИЋ, разрјешава се 

дужности члана Школског одбора Медицинско-

технолошке и грађевинске школе Приједор, ради 

подношења неопозиве  оставке због неспојивости 

функција. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:01-111-151/06           ПРЕДСЈЕДНИЦА  

       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 30.11.2006.г.     Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

     * * * 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), и члана 

129. Пословника скупштине општине ( Службени 

гласник општине Приједор бр. 8/05 и 3/06), 

Скупштина општине Приједор на  XXV сједници 

одржаној  30.11.2006.године, донијела је 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор 

и именовања 

скупштине општине Приједор 

 

1. У Рјешењу о именовању  Комисије за избор и 

именовања скупштине општине Приједор број: 01-

111-94/04 (Службени гласник општине Приједор 

бр. 5/04)  у тачки  I под редним бројем 5. врши се 

измјена, те се  умјесто Миодраговић Младена 

именује Славица Поповић Радић. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111/94/06                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

     * * *  
181 

На основу члана 18.  Статута општинe Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" број 

5/2005) и  члана 129. Пословника скупштине 

општине Приједор ("Службени гласник општине 

Приједор број; 8/2005 и 3/06) Скупштина општине 

Приједор на XXV сједници одржаној дана 

30.11.2006.године донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени  Рјешења о именовању сталних радних 

тијела 

скупштине општине Приједор број 01-111-13/05 

 

1. У  Рјешењу о именовању сталних радних тијела 

скупштине општине Приједор број 01-111-13/05 

(Службени гласник општине Приједор 

бр.1/05,10/05 и 2/06) у тачки I врше се измјене: 

- У  Комисија за награде и признања умјесто Павић 

Далибора именује се Војислав Анђић 

- У Одбор за друштвени надзор и представке 

умјесто Мурселовић Мухарема именује се Прим. 

др. Азра Пашалић 

-У  Савјет за спорт умјесто Совиљ Мирка   именује  

се Тодић Раденко 

- У Комисију за младе умјесто Павић Далибора 

именује се Бурсаћ Саша 

- У Комисију за мјесне заједнице умјесто Павић 

Далибора именује се Владо Рељић 

- У Комисију за буџет умјесдто Совиљ Мирка 

именује се Далибор Лајић 

 

 2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

3. Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћени текст овог Рјешења и исти објави у 

«Службеном гласнику општине Приједор». 

 

Број: 01-111-13/06                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

    * * * 
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На основу чл. 124. Закона о основној школи 

("Службени гласник РС",бр. 38/04), члана 112. 

Закона о средњој школи ("Службени гласник 

РС",бр.38/04) те члана 18. Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 

5/05), и члана 129. Пословника скупштине општине 

("Службени гласник општине Приједор број; 

8/2005 и 3/06) ,Скупштина општине Приједор на 

XXV сједници одржаној  30.11.2006.године, 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени Рјешења о именовању чланa школских 

одбора 

основних и средњих школа у Приједору број:01-

111-16/05 

 

1. У Рјешењу о именовању чланова школских 

одбора основних и средњих школа из реда локалне 

заједнице у Приједору  број: 01-111-16/05 

(Службени гласник општине Приједор бр. 1/05 и 

2/06 )у тачки I под редним бројем 17. умјесто др. 

Кесић Александар именује се Дејана Тинтор. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-16/06                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те члана 

128. Пословника општине Приједор (Сл.гласник 

општине Приједор2,бр. 8/05 и 3/06), разматрајући 

Информацију о броју уписаних ученика и њиховом 

успјеху и владању за основне и средње школе, 

школске 2005./2006.године, Скупштина општине 

Приједор на XXV сједници одржаној дана 

30.11.2006.године, донијела је следећи  
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З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о броју уписаних ученика 

и њиховом успјеху и владању за основне и средње 

школе, школске 2005./2006.године. 

 

2. Овај закључак  ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број: 01-022-116/06    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:30.11.2006.г .   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005) и 

члана 10. и 129. Пословника скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 

и 3/06), и Извјештаја верификационе комисије, 

Скупштина општине Приједор на XXV сједници 

одржаној дана  30.11.2006. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о верификацији мандата одборника 

 

I 

Верификује се мандат одборнику СНСД, ГРУБАН 

РАДЕ  из Приједора. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења а 

објавиће се  у "Службеном гласнику општине 

Приједор" 

 

Број: 01-111-153/06 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 30.11.2006.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

185 

На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005) и 

члана 10. и 129. Пословника скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 

и 3/06), и Извјештаја верификационе комисије, 

Скупштина општине Приједор на XXV сједници 

одржаној дана  30.11.2006. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о верификацији мандата одборника 

 

I 

Верификује се мандат одборнику  Странке за  БиХ, 

КАПЕТАНОВИЋ СЕНИЈЕ  из Приједора. 

 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном  доношења, а 

објавиће се  у "Службеном гласнику општине 

Приједор" 

 

Број: 01-111-149/06    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 30.11.2006.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

186 

РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВН ОБЛАСТИ 

 

*** 

Број: 01-475-62/06 

Датум: 30.11.2006.године 

 

На основу чл. 24. и чл. 29. Закона о грађевинском 

земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) те на 

основу члна 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 и 3/06), у 

предмету преузимања градског грађевинског 

земљишта на основу  захтјева Општине Приједор 

заступане по Правобранилаштву РС Сједиште 

замјеника Приједор, Скупштина општине Приједор 

на XXV сједници одржаној дана 30.11.2006.године, 

донијела је   

Р Ј Е Ш Е Њ E 

1. Усваја се захтјев Општине Приједор те се  од 

ранијег власника БАБИЋ Драгоје ДРАГАНА из 

Приједора, преузима градско грађевинско 

земљиште на локацији «Тешинић», у сврху 

привођења истог трајној намјени прописаној 

Регулационим планом реонског центра Урије и 

Одлуком Скупштине општине Приједор о 

доношењу плана парцелације бр. 01-022-46/06 од 

06.06.2006. године, а које земљиште је означено са: 

к.ч.бр. 727/50 у површини од .....................................          

150 м
2
 

к.ч.бр. 767/2 у површини од .......................................          

147 м
2
 

обе уписане у зк.ул.бр. 2619 К.о. Приједор са 

правом кориштења на  име Бабић Драгана са 1/1 

дијела 

(по новом премјеру к.ч.бр. 4120/2 уписана у пл.бр. 

2325 К.о. Приједор II, као посјед Бабић Драгана. 

 

                                              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

Број:01-475-61/06 

Датум:30.11.2006.године 

 

На основу чл. 250. Закона о општем управном 

поступку («Сл. гласник РС», бр. 13/02), те чл. 18. 

Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05) и члана 129. Пословника 

општине Приједор ("сл.гласник општине 

Приједор",бр. 8/05 и 3/06) чл. 31, и чл. 35. Одлуке о 

грађевинском земљишту («Сл. гласник Општине 

Приједор», бр. 6/05), чл. 12. Одлуке о измјенака и 

допунама Одлуке о грађевинском земљишту («Сл. 

гласник Општине Приједор», бр. 6/06) у предмету 

ЧОПРКА СЛОБОДАНА из Приједора за измјену 

правоснажног рјешења СО-е Приједор бр. 01-475-

29/06 од 06.06.2006. године у дијелу који се односи 

на висину накнаде на  име ренте, Скупштина 

општине Приједор на XXV сједници одржаној 

30.11.2006.године, донијела је   



Страна 318                                      «СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК                                      БРОЈ.10/06 

________________________________________________________________________________ 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

ОДБИЈА се захтјев ЧОПРКА Мирка СЛОБОДАНА 

из Приједора, за измјену правоснажног рјешења 

Скупштине општине Приједор бр. 01-475-29/06 од 

06.06.2006. године у тачки 3. у дијелу који се 

односи на висину накнаде  за разлику ренте од 288 

м
2
 планираног  сутеренског простора на 

грађевинској парцели поред магистралног пута 

Приједор-Бања Лука, означеној са к.ч.бр. 135/13, 

135/14, 135/30, 135/25, 135/23 и 135/24, све К.о. 

Чиркин Поље. 

   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р 

*** 

Број: 01-475-60/06 

Датум: 30.11.2006. године  

 

На основу чл. 54. Закона о грађевинском земљишту 

(«Сл. гласник РС», бр. 86/03), те чл. 18. Статута 

општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор 

бр. 5/05) и чл. 129. Пословника Скупштине 

општине ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 

и 3/06) рјешавајући по захтјеву Дедић Енеса , 

заступан по пуномоћнику адв. Томић Миленку из 

Приједора ради давања сагласности за продају 

недовршеног објекта, Скупштина општине 

Приједор на XXV  сједници одржаној 

30.11.2006.године,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

Усваја се захтјев ДЕДИЋ Есада ЕНЕСА из 

Ризвановића, те му се даје сагласност  за продају 

недовршеног објекта на којем је  завршена фаза 

првог хоризонталног затварања на земљишту 

означеном са: 

к.ч.бр. 649/100 Градилиште у површини од 

..................    443 м
2
 уписано у зк.ул.бр. 6811 К.о. 

Приједор ( по новом премјеру означено са к.ч.бр. 

1496/55 уписано у пл.бр. 4540 К.о. Приједор II). 

 

      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р 

*** 

Број: 01-475-59/06 

Датум: 30.11.2006.године 

 

На основу чл. 44. Закона о грађевинском земљишту 

РС («Сл. гласник РС», бр. 86/03) те чл. 18. Статута 

општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор 

бр. 5/05) и чл. 129. Пословника Скупштине 

општине ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 

и 3/06) и чл. 26. Одлуке о грађевинском земљишту 

(«Сл. гласник Општине Приједор», бр. 6/2005), 

рјешавајући у предмету додјеле неизграђеног 

грађевинског земљишта, Скупштина општине  

Приједор на  XXV сједници одржаној 

30.11.2006.године донијела  

 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. «КРАЈИНАОСИГУРАЊУ» а.д. Бања Лука 

додјељује се на кориштење ради изградње 

пословног  објекта П+2, неизграђено градско 

грађевинско земљиште означено са: 

 

к.ч.бр. 279/2 у површини од ....................       377 м
2
 

к.ч.бр. 282/14 у површини од ...................    1879 м
2
 

к.ч.бр. 301/24 у површини од ......................     15 м
2
 

уписане у зк.ул.бр. 7686 К.о. Приједор на Општину 

Приједор 

к.ч.бр. 279/4 у површини од ........................   132 м
2
 

к.ч.бр. 280/3 у површини од ...........................    7 м
2
 

к.ч.бр. 299/9 у површини од ...........................152 м
2
 

к.ч.бр. 282/18 у површини од ........................   51 м
2
 

уписане у зк.ул.бр. 818 К.о. Приједор на Општину 

Приједор 

По новом премјеру земљиште је означено са к.ч.бр. 

1048/3 у површини од 2613 м
2
 уписано у пл.бр. 

3039 К.о. Приједор I као посјед Општине Приједор. 

 

      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005) и 

члана 10. и 129. Пословника скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 

и 3/06), и Извјештаја верификационе комисије, 

Скупштина општине Приједор на XXIV сједници 

одржаној дана  23.11.2006. године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о верификацији мандата одборника 

 

I 

Верификује се мандат одборнику  ДНС, ТОДИЋ 

РАДЕНКУ  из Приједора. 

II 

Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у 

"Службеном гласнику општине Приједор" 

 

Број: 01-111-150/06        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 23.11.2006.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

    * * * 

188 

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. 8/06 и 3/06), 

након разматрања  стања и персептиве развоја 

спорта у општини Приједор, Скупштина општине 

Приједор на XXIV сједници одржаној дана  

23.11.2006.године, донијела је слиједећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Донијети одлуку о изради Стратегије развоја 

   спорта у општини Приједор за период од  

  2007 до 2014.године, (два олимпијска циклуса), 
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  као и формирање радне групе за израду 

  стратегије.  

  РОК: за израду стратегије мај 2007.године, 

2. Донијети одлуку о  повећању буџета за спорт и 

   физичку културу за наредну 2007.годину у 

   износу од 2,00 % од укупног Буџета општине 

   Приједор. 

3. Донијети одлуку о изради Правилника о 

    расподјели средстава буџета за спорт и физичку 

    културу. 

4. Средства за инвестиционо одржавање и изградњу 

    спортских терена биће планирана за сваку 

    годину одвојено у складу са Стратегијом 

    развоја спорта у општини Приједор. 

5. Покренути иницијативу путем посланика из 

   општине Приједор у Народној скупштини РС 

   за измјену Закона о спорту који ће омогућити 

   приватизацију спортских клубова и терена. 

6. Покренути  иницијативу код Министарства за 

    породицу,омладину и спорт и свих спортских 

    савеза за смањење такси и котизација за све 

    спортове. 

7. Покренути иницијативу код Народне скупштине 

    РС да се донаторска средства јавних предузећа из 

    РС за спорт равномјерно, односно по одређеним 

     критеријима расподјеле 

    свим општинама РС односно свим  клубовима. 

8. У изради Стратегије развоја спорта посебан 

    акценат дати развоју  физичке културе у 

    школама. 

9. Приликом ревизије регулационог плана 

   централне градске зоне  заштитити локације 

   предвиђене садашњим регулационим планом за 

   изградњу спортске дворане и других спортских 

   објеката у смислу  да се неможе извршити 

   пренамјена тих локација у друге 

   сврхе.  

10. За сва средства издвојена из Буџета општине за 

     спорт, корисници су дужни поднијети Извјештај 

     о утрошку истих. 

11. За извршење овог Закључка задужује се 

     Одјељење за привреду и друштвене дјелатности. 

12. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, 

      а објавиће се у "Службеном гласнику општине 

      Приједор". 

 

Број:01-022-110/06 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Датум:23.11.2006.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

     * * * 
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ОГЛАСНИ ДИО 

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 

заједница етажних власника стамбених зграда 

("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено 

комуналне послове Општинске управе Приједор 

објављује  

  О Г Л А С 

 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 

Општинске управе Приједор извршен је упис  

Заједница етажних власника стамбених зграда у:  

 

* Регистарском листу број  161/06 Рјешењем број: 

08-372-91/06  од 24.10.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница етажних власника 

дијела зграде улаза бр. 2 и бр. 3. Приједор ул. 

Козарска бр. 21/А 

Оснивачи:15 етажна власника дијела  зграде-улаза  

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улаза 

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:Боснић Синиша, предсједник скупштине 

заједнице,самостално и без ограничења. 

____________________________________________ 

* Регистарском листу број  162/06 Рјешењем број: 

08-372-92/06  од 27.10.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница етажних власника 

дијела зграде улаза бр. 15 Приједор ул. Николе 

Пашића бр. 15. 

Оснивачи:12 етажна власника дијела  зграде-улаза  

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде-улаза 

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:Давидовић Рајко, предсједник скупштине 

заједнице,самостално и без ограничења. 

_____________________________________ 
* Регистарском листу број  163/06 Рјешењем број: 

08-372-95/06  од 06.11.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљање 

дијелом зграде Б-2 улаз 1 Приједор, Паћени Б-2 

Оснивачи: 9 етажна власника дијела  зград  

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде 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: Рељић Радмила, предсједник Управног 

одбора ,самостално и без ограничења. 

____________________________________________ 

* Регистарском листу број  164/06 Рјешењем број: 

08-372-97/06  од 09.11.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница за управљање 

зградом,Приједор, Ул.Авде Ћука бр. 20А 

Оснивачи: 9 етажна власника  зграде  

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде 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: Плавшић Драгица, предсједник 

Скупштине  заједнице,самостално и без 

ограничења. 
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* Регистарском листу број  165/06 Рјешењем број: 

08-372-99/06  од 22.11.2006.године. 

Назив и сједниште: Заједница етажних власника ул. 

С.В.Чиче бр. 7 Приједор Ул. Славише Бајнера Чиче 

бр. 7. 

Оснивачи: 14 етажна власника  зграде  

Дјелатност: 70320 Управља 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:Еремић Ненад предсједник Управног 

одбора заједнице, самостално и без ограничења. 

____________________________________________ 
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"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине 

општине Приједор. 

На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија 

број 65 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Web адреса:  www.opstinaprijedor.org.

Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерак
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