
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                    

           

ГОДИНА XVII 

СРИЈЕДА: 05.03.2008. 

БРОЈ 

3 

Web adresa 

www.opstinaprijedor.org. 
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 

члана 128. Пословника Скупштине општине 

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

3/06 и 10/07), Скупштина општине Приједор на 

ХL сједници одржаној дана 04.03.2008.године, 

разматрајући Извјештај о раду Начелника 

општине Приједор и општинске административне 

службе за 2007.годину, донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине 

Приједор и општинске административне службе  

за 2007.годину. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-18/08     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.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, ("Сл. гласник 

општине Приједор",бр. 5/5 и 9/07), Скупштина 

општине Приједор, на XL сједници одржаној дана 

04.03.2008. године, донијела је 

                                                                                                                                                                                                                      

О Д Л У К У 

о измјени дијела  Регулационог плана сервисно-

услужне и  радне зоне уз магистрални пут 

Приједор – Бањалука и радне и стамбене зоне 

"Свале" 

 

Члан1. 

Доноси се измјена дијела Регулационог плана 

сервисно-услужне и  радне зоне уз магистрални 

пут Приједор – Бањалука и радне и стамбене зоне 

"Свале" (у даљем тексту: Измјена дијела Плана). 

 

Члан 2. 

Границе простора који је обухваћен измјеном 

дијела Плана прецизније су одређене у графичком  

дијелу измјене дијела Плана. 

 

Члан 3. 

Елаборат измјене дијела  Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. 

  

- Текстуални дио измјене и допуне Плана садржи:   

А. Уводно  образложење 
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Б. Постојеће  стање  организације  уређења  и  

кориштења простора и оцјена природних  и 

створених  услова 

В. Потребе, могућности, циљеви  и  правци  

просторног  развоја 

Г. План  организације, уређења  и  коришћења  

простора 

Д. Одредбе  и  смјернице  за  провођење  Плана 

 Е. Оријентациони  предрачун  трошкова  уређења 

      

- Графички дио измјене дијела Плана садржи 

следеће карте: 

1. Постојеће  стање  са  границом   

    обухвата....................................................Р 1:1 000 

2.1 Извод из Регулационог плана сервисно- 

      услужне и  радне зоне уз магистрални пут  

      Приједор – Бањалука и радне и стамбене зоне 

     "Свале"  .................................................  Р 1:1 000 

3. Валоризација постојећег грађевинског 

        фонда................................................... Р 1:1 000 

3.1План рушења......................................... Р 1: 1 000  

4.Инжењерско-геолошка  карта.................Р 1:1 000 

5.План намјене површина..........................Р  1:1 000                                                                       

6. План  просторне  организације............. Р 1:1 000 

7. План  саобраћаја  и  нивелације............ Р 1:1 000 

8. Идејно рјешење инфраструктуре -синтезна   

     карта ........................................................Р 1:1 000 

9.Идејно рјешење хидротехничке 

   инфраструктуре.......................................Р  1:1 000 

10. Идејно рјешење електроенергетске 

     инфраструктура......................................Р 1:1 000 

11. Идејно рјешење телекомуникација......Р 1:1 000 

12. Идејно рјешење термотехничких   

      инсталација ...........................................Р 1:1 000 

13. План  грађевинских  и  регулационих  

      линија......................................................Р 1:1 000 

14. План  парцелације.................................Р 1:1 000 

15.План  парцелације - ломне  тачке 

      и  фронтови............................................Р 1:1 000 

 

- Посебан дио: Књига 2 

Подаци  о  валоризацији  постојећих  објеката у  

подручју  обухвата 

Члан 4. 

План се доноси на временски период од 5 година. 

 

Члан 5. 

Елаборат измјене дијела Плана израђен је од 

стране стручне организације А.Д.„ 

Индустропројект “ Приједор у мјесецу фебруару 

2008. године у папирној и дигиталној  форми, 

прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

дио планског рјешења утврђен Одлуком о 

Регулационом плану сервисно-услужне и  радне 

зоне уз магистрални пут Приједор – Бањалука и 

радне и стамбене зоне "Свале"( Сл. гласник 

општине Приједор бр. 6/04) у дијелу који 

представља обухват измјена дијела Плана. 

 

Члан 7. 

Измјена дијела Плана се излаже на стални јавни 

увид код општинске административне службе 

надлежне за послове просторног уређења. 

 

Члан 8. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из 

члана 7. ове Одлуке. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

 

Број:01-022-24/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу 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 и 9/07 ), а у складу 

са  Закона о грађевинском земљишту Републике 

Српске( „ Службени гласник Републике Српске „ 

бр. 112/06 ) и на основу члана 52. Одлуке о 

грађевинском земљишту („ Службени гласник 

Општине Приједор „ бр. 11/07 ), Скупштина 

општине Приједор  на XL сједници одржаној 

04.03.2008.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о  Програму уређења грађевинског 

земљишта за 2008. годину 

 

Члан 1. 

Доноси се Програм уређења  грађеинског 

земљишта за подручје Општине Приједор за 2008. 

годину ( у даљем тексту: Програм ) 

 

Члан 2. 

Усвојен текст Програма саставни је дио ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

О провођењу ове Одлуке стараће се 

Административна служба Општине Приједор , 

Одјељење за просторно уређење и Одјељење за 

стамбено комуналне послове . 
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Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по 

објављивању у "Службеног гласнику Општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-23/08                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана  21. ,те чланова 23 .-26 . Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

( „Службени гласник РС“, број 112/06 ), члана 52. 

став 3. Одлуке о грађевинском земљишту  

( „Службени гласник општине Приједор“, број 

11/07 ) и члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, број 

5/05 и 9/07 ) Скупштина општине Приједор, на XL 

сједници одржаној 04.03.2008. године донијела је 

                                                                                   

О Д Л У К У 

о утврђивању базне цијене за обрачун 

накнаде уређења градског грађевинског земљишта 

у 2008.години 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се базна цијена за 

обрачун накнаде уређења градског грађевинског 

земљишта и то: 

 

- за уже градско подручје  I и II  зоне базна 

цијена износи 100,00 КМ/ м
2
, 

 

- за шире градско подручје  III, IV, V и VI  

зоне базна цијена износи 50,00 КМ/м
2
.  

 

Члан 2. 

Базна цијена утврђена у члану 1. ове Одлуке 

утврђује се на почетку сваке године на основу 

трошкова из претходне године, а валоризира се 

сваке године на почетку другог полугодишта у 

складу са индексом раста цијена трошкова 

изградње комуналне инфраструктуре у првом 

полугодишту текуће године. 

 

Члан 3. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

 

Број:01-022-22/08                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 27. Закона о грађевинском 

земљишту (« Службени гласник Републике 

Српске «, број:  112/06 ), члана 59. став 2. Одлуке 

о грађевинском земљишту општине Приједор  

( « Службени гласник општине Приједор «, број: 

11/07 ) и члана 18. Статута општине Приједор   

( « Службени гласник општине Приједор « , број 

5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор на XL 

сједници одржаној дана  04.03.2008. године, 

донијела је 

О Д Л У К У 

о утврђивању основице за израчунавање  висине 

једнократне  ренте 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена корисне стамбене површине 

на подручју општине Приједор у 2007. години, 

која служи као основица за израчунавање висине 

једнократне  ренте код  изградње, доградње и 

надзиђивања објеката, као и изградње помоћних 

објеката. 

Члан 2. 

Утврђује се да просјечна коначна грађевинска 

цијена 1 м
2
 корисне стамбене површине на 

подручју општине Приједор износи 850, 00 КМ. 

 

Члан 3. 

Цијене из члана 2. ове Одлуке валоризоваће се у 

току године свака три мјесеца на основу индекса 

раста цијена грађевинских радова у високоградњи 

и нискоградњи. По сумарној методологији и 

подацима које обезбјеђује Завод за статистику. 

 

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-25/08                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.г     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу одредаба члана 16. Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске 

(«Службени гласник Републике Српске», број: 

112/06), члана 18. Статута општине Приједор 

(«Службени гласник општине Приједор», 

број:5/05 и 9/07) и члана 123. Пословника 

Скупштине општине Приједор («Службени 

гласник општине Приједор», број:8/05 и 3/06 и 

10/07), Скупштина општине Приједор на XL 

сједници, одржаној 04.03.2008. године,  донијела   

ј е 
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ОДЛУКУ 

о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 

 

1. О д о б р а в а  с е продаја  непосредном 

погодбом  по тржишној цијени, грађевинског 

земљишта Телекому  Српске а.д. Бања Лука, 

означеног као к.ч. бр.4716/2, површине 110 м2, 

уписана у Пл. бр.1582/2 К.О. Камичани, као 

посјед општине Приједор, ради изградње објекта 

аутоматске телефонске централе.  

 

2. Д а ј е  с е  сагласност Начелнику општине 

Приједор да,  у складу са одредбама члана 16. став 

1. тачка в).Закона о грађевинском земљишту 

(«Службени гласник Републике Српске», бр: 

112/06), закључи купопродајни уговор, којим ће се 

регулисати међусобна права и обавезе  уговорних 

страна. 

  

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-19/08.               ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.г    Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
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На основу одредаба члана 25. тачка в. Закона о 

експропријаци Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске», број: 112/06), члана 

18. Статута општине Приједор («Службени 

гласник општине Приједор», број:5/05, 9/07) и 

члана 123. Пословника Скупштине општине 

Приједор («Службени гласник општине 

Приједор», број:8/05, 3/06 и 10/07), Скупштина 

општине Приједор на XL сједници, одржаној 

04.03.2008. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о прихватању понуде за куповину градског 

грађевинског земљишта 

 

1. Прихвата се понуда Капетановић Абидудина из 

Приједора за куповину градског грађевинског 

земљишта, означеног као к.ч.бр. 20/35, 

градилиште, површине 254 м2 и к.ч. 20/95, 

градилиште, површине 29 м2, све укупне 

површине 283 м2, обе уписане у зк.ул.бр. 6745 

К.О. Приједор (Стари град) са дијелом 1/1 на 

његово име, по цијени од 20.000,00 КМ. 

 

2. Земљиште из тачке 1. Одлуке унијеће се у 

резервни фонд земљишта Општине Приједор. 

 

3. Даје се сагласност Начелнику општине 

Приједор да закључи купопродајни уговор, којим 

ће се дефинисати међусобна прав и обавезе 

уговорних страна. 

 

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор".  

 

Број:01-022-21/08                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу одредаба члана 25. тачка в. Закона о 

експропријаци Републике Српске («Службени 

гласник Републике Српске», број: 112/06), члана 

18. Статута општине Приједор («Службени 

гласник општине Приједор», број:5/05 и 9/07)) и 

члана 123. Пословника Скупштине општине 

Приједор («Службени гласник општине 

Приједор», број:8/05, 3/06 и 10/07), Скупштина 

општине Приједор на XL сједници, одржаној 

04.03.2008. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о куповини грађевинског земљишта 

 

1. У циљу стицања права власништва над  

грађевинским земљиштем, а ради изградње  

пумпне станице канализационог система 

«Тукови», купује се грађевинско земљиште, чији 

је власник Ступар Бошко из Приједора, које 

земљиште је по земљишној књизи означено као 

к.ч. бр.101/15, површине 120 м2, к.ч. бр. 101/13, 

површине 434 м2 и к.ч. бр. 101/12, површине 306 

м2, све три уписане у зк.ул. бр.7899; к.ч. 

бр.101/16, површине 336 м2 и к.ч. бр. 101/14,  

површине 60 м2, обе уписане у зк.ул. бр. 3364,а 

све уписане у К.О. Приједор, укупне површине  

1.256 м2. 

 

2. Даје се сагласност Начелнику општине да  

закључи  купопродајни уговор, којим ће се  ближе 

дефинисати катастарске ознаке земљишта из 

тачке 1. ове одлуке, те међусобна права и обавезе 

уговорних страна.   

  

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-20/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум,04.03.2008.г.   Прим. др.  Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 18.  Статута општинe Приједор 

("Службени гласник општине Приједор" број 

5/2005 и 9/07)  те члана 129. Пословника 

скупштине ("Службени гласник општине 

Приједор број; 8/2005,3/06 и 10/07) Скупштина 

општине Приједор XL сједници одржаној дана 

04.03.2008.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,  

врши се измјена  и то: 

 

У Одбор за регионалну и међународну сарадњу , 

именује се Славица Поповић Радић , умјесто 

Прпош Томислава  због поднешене оставке. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-23/08                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:04.03.2008.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

На  основу члана 5 тачка 3 Закона о празницима 

РС („Сл. гласник РС“, број: 43/07), члана 43 

алинеја 18 Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, број: 101/04) и члана 35 алинеја 20 

Статута општине Приједор („ Сл. гласник 

општине Приједор“, број: 5/05), Начелник 

општине Приједор  доноси: 

 

О Д Л У К У 

о одређивању радног времена предузетника и 

предузећа у дане празника Републике Српске 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком регулише се радно вријеме у дане 

празника Републике Српске, предузетника и 

предузећа који на подручју општине Приједор 

обављају трговачку, занатску, угоститељску, 

услужну и друге дјелатности, а ради задовољења 

неопходних потреба грађана. 

 

Члан 2. 

У дане празника Републике Српске  који се 

празнују 2 дана: Нова година 1. и 2. јануар и  

Међународни празник рада 1. и 2. мај,  на први 

дан  празника, у времену од 00-24 часа радиће 

предузетници и предузећа који посједују 

регистроване  апотеке и бензинске пумпе. 

На други дан празника, поред субјеката из става 1 

овог члана, у времену од 08.00-12.00 часова, 

радиће предузетници и предузећа који посједују 

занатско-трговачке радње типа пекаре и трговине 

на мало мјешовитом робом, а у времену од 00-24 

часа радиће предузетници и предузећа 

регистровани за обављање трговачке дјелатности 

типа драгстор . 

Члан 3. 

У  дане празника Републике Српске који се 

празнују 1 дан: Дан Републике 9. јануар, Дан 

побједе над фашизмом 9. мај и Дан успостављања 

Општег оквирног споразума за мир у БиХ 21. 

новембар, у времену од 00-24 часа, радиће 

предузећа и предузетници који посједују 

регистроване апотеке, бензинске пумпе и 

трговачке радње типа драгстор. 

У времену од 08.00-12.00 часова радиће 

предузетници и предузећа регистровани за 

обављање трговине на мало мјешовитом робом и 

за обављање занатско-трговачке дјелатности типа 

пекара. 

Члан 4. 

Угоститељски објекти на подручју општине 

Приједор ће на дане 31.12 и 01.01 текуће године 

имати неограничено радно вријеме, а у дане 

осталих празника Републике Српске радиће у 

радном времену  прописаном Одлуком о 

одређивању радног времена и извођењу музичких 

и других садржаја у угоститељским објектима 

(“Сл. гласник општине Приједор“, број:4/05). 

Члан 5. 

Уколико правна и физичка лица буду обављала 

дјелатност у дане празника Републике Српске 

супротно радном времену прописаном овом 

Одлуком, чине прекршај за који ће се казнити у 

складу са мјерама прописаним Законом о 

празницима Републике Српске. 

 

Члан 6. 

Надзор над примјеном ове Одлуке вршиће 

општинска тржишна инспекција и комунална 

полиција у складу са овлаштењима прописаним 

Законом. 

Члан 7. 

Ова Одлука ступа на снагу са даном доношења и 

објавиће се у Службеном гласнику општине 

Приједор.  

 

Број:02-022-145/07       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:26.12.2008.г.          Марко Павић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 95. 

Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 18/99, 23/99, 

58/01 и 62/02) и члана 46. Статута Опшштине 

Приједор („Службени гласник општине 

Приједор“, број: 5/05) Начелник општине 

Приједор,  д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о накнадама докторима медицине за преглед 

умрлих лица 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се накнада докторима 

медицине за утврђивање времена и узрока смрти 

лица умрлих ван здравствених установа. 

 

Члан 2. 

Докторима медицине, који учествују у екипи за 

вршење увиђаја за утврђивање времена и узрока и 

смрти лица умрлих ван здравствене установе, а 

која је наступила насилним путем, одређује се 

накнада у износу како слиједи: 

1. За радни дан накнада износи 60,00 КМ. 

2. За  дане државног празника и недеље накнада 

    износи 80,00 КМ. 

Члан 3. 

Докторима медицине, који утврђују вријеме и 

узрок смрти за лица умрла ван здравствене 

установе, а која је наступила природним путем, 

припада накнада за преглед умрлих лица у висини 

цијене прописане Цјеновником Јавног фонда за 

здравствено осигурање Републике Српске. 

 

Члан 4. 

      Накнаду за преглед умрлих лица обрачунава 

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 

то: 

1. За докторе медицине из члана 2. oве Одлуке на 

основу извјештаја ЦЈБ Бања Лука  - Станица јавне 

безбједности Приједор и евиденције о извршеним 

прегледима, коју воде доктори медицине. 

2. За докторе медицине из члана 3. Ове Одлуке на 

основу евиденције о извршеним прегледима, коју 

воде доктори медицине и Цјеновника Јавног 

фонда за здравствено осигурање Републике 

Српске. 

 

Члан 5. 

Накнада из члана 2. и члана 3. ове Одлуке 

исплатиће се из средстава Буџета општине 

Приједор. 

 

Члан 6. 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење 

за привреду и друштвене дјелатности и Одјељење 

за финансије. 

Члан 7. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи 

Закључак ИО општине Приједор број: 02-40-

184/99 од 21.09.1999. године. 

 

Члан 8. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

иста ће бити објављена  у „Службеном гласнику 

општине Приједор“. 

 

Број: 02-40-48/08        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Дана, 15.01.2008.г             Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и  

члана 35. Статута општине Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор", број: 5/2005), а у 

вези са Одлуком Скупштине општине Приједор, 

број: 01-022-137/07 од 22.12.2007. године, 

Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

“МУЗЕЈА КОЗАРЕ“  ПРИЈЕДОР 

 

I 

Даје се  сагласност на Статут  „Музеја 

Козаре“Приједор.  

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће бити објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

Број: 02- 023-2/08            Начелник Општине 

Датум: 06.02.2008.г.        Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и  

члана 35. Статута општине Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор", број: 5/2005), а у 

вези са Одлуком Скупштине општине Приједор, 

број: 01-022-136/07 од 22.12.2007. године, 

Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ПОЗОРИШТЕ „ПРИЈЕДОР“ 

У ПРИЈЕДОРУ 
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I 

Даје се  сагласност на Статут Јавне установе 

Позориште “Приједор“ у Приједору.  

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће бити објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

Број: 02-63-1/08                    Начелник Општине 

Датум: 28.01.2008г.               Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и  

члана 35. Статута општине Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор", број: 5/2005), а у 

вези са Одлуком Скупштине општине Приједор, 

број: 01-022-139/07 од 22.12.2007. године, 

Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ „ЋИРИЛО И 

МЕТОДИЈЕ“  ПРИЈЕДОР 

 

  I 

Даје се  сагласност на Статут Народне библиотеке 

„Ћирило и Методије“ Приједор.  

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће бити објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

Број: 02- 023-1/08                  Начелник Општине 

Датум: 28.01.2008.г                 Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05) и  

члана 35. Статута општине Приједор ("Службени 

гласник општине Приједор", број: 5/2005), а у 

вези са Одлуком Скупштине општине Приједор, 

број: 01-022-135/07 од 22.12.2007. године, 

Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

„РАДОСТ“ ПРИЈЕДОР 

 

I 

Даје се  сагласност на Статут Јавне установе 

Дјечији вртић „Радост“ Приједор.  

 

II 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

иста ће бити објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

  

Број: 02-60-1/08                   Начелник Општине 

Датум: 28.01.2008.г.              Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 72.став 3. Закона о локалној 

самоуправи ( „ Службени гласник Републике 

Српске“ број: 101/04, 42/05,118/05)  и члана 46. 

Статута општине Приједор ( „ Службени гласник 

општине Приједор“ број 5/05)  Начелник општине 

д о н о с и  

 

ИЗМЈЕНУ  И  ДОПУНУ  П Р А В И Л Н И К А 

о платама запослених у Општинској 

административнојслужби Приједор 

 

Члан 1. 

Иза члана 13. став 2. Правилника о платама 

запослених у Општинској администартивној 

служби Приједор ( „Службени гласник општине 

Приједор“, број: 2/08), додаје се нови став, који 

гласи: 

 „ Радницима који су у, складу са чланом 35.став 

2.Правилника о организацији и систематизацији 

радних мјеста Општинске административне 

службе распоређени на радна мјеста за која не 

испуњавају услове школске спреме, умањује се 

плата за 10%“. 

Члан 2. 

Ова измјена измјена и допуна ступа на снагу 

даном доношења, а иста ће бити објављена у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:02-022-15/08       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум:28.02.2008.г.      Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 160. став 1. Закона о раду – 

Пречишћени текст ( „ Службени гласник 

Републике Српске“ бр. 55/07) и члана 31. став 2. 

Посебног колективног уговора за запослене у 

области локалне самоуправе ( „ Службени гласник 

Републике Српске „ бр. 114/07 ) Синдикална 

организација Општинске административне 

службе и Начелник општине Приједор, закључили 

су     

                         

ИЗМЈЕНА ПОЈЕДИНАЧНОГ КОЛЕКТИВНОГ                  

УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ОПШТИНСКОЈ                    

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 

 

Члан 1. 

У члану 7. став 3. мијења се и гласи: 
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„Накнаде за топли оброк, зимницу, огрев и регрес 

додају се на износ основне плате из става 2. овог 

члана и исплаћују се уз основну плату“. 

 

Члан 2. 

Ове измјене Појединачног колективног уговора 

ступају на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику општине Приједор“, а 

примјењиваће се од 01.01.2008.године. 

 

Број: 02-022-16/08 

Дана,22.02.2008.године 

 
СИНИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  

                ОАС                                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Радмила Зорић,с.р.                  Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 46. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор број 05/05) 

и члана 15. Одлуке о безбједности саобраћаја на 

путевима општине Приједор (Службени гласник 

општине Приједор број 05/06), Начелник општине 

Приједор, д о н о с и: 

 

П Р А В И Л Н И К 

о измјенама и допунама Правилника о условима, 

начину коришћења, организацији и начину 

наплате паркирања на јавним паркиралиштима на 

подручју општине Приједор 

 

Члан 1. 

У Правилнику о условима, начину коришћења, 

организацији и начину наплате паркирања на 

јавним паркиралиштима на подручју општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор 

број 11/06 и 07/07) члан 7. став 2. мијења се и 

гласи:  

 

„Наплата паркирања без временског ограничења 

врши се на отвореним паркиралиштима 

„Социјално“, „Јереза“ и „Дом пензионера“ и у 

улицама Ослободиоца Приједора, Мајора Милана 

Тепића, Вука Караџића и Милоша Обреновића од 

раскрснице са улицом Вука Караџића до 

раскрснице са улицом Краља Александра“. 

Члан 2. 

У члану 8. у ставу 3. број „80,00“ замјењује се 

бројем „60,00“, а број „800,00“ замјењује се 

бројем „600,00“. 

 

У ставу 4. тачка 3. истог члана број „60,00“ 

замјењује се бројем „40,00“, а број „600,00“ 

замјењује се бројем „400,00“.  

 

Члан 3. 

У члану 25. став 1. мијења се и гласи:  

„Цијена премјештања и чувања возила на 

депонији износи: 

 

- премјештање возила на депонију удаљену до  

 2 км и лежарина до 24 сата ....................... 40 КМ 

- премјештање возила на депонију удаљену  

  до 10 км и лежарина до 24 сата ............... 60 КМ 

- премјештање возила на депонију удаљену  

   до 20 км и лежарина до 24 сата .............. 90 КМ 

- започето премјештање ............................. 20 КМ 

- чување возила на депонији по дану ........10 КМ 

 

Члан 4. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења, 

а објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Приједор“. 

 

Број: 02-34-80/07                   Начелник Општине   

Датум, 28.01.2008.г.                Марко Павић,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: 

  

* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор, на 

темељу Рјешења бр. 08-372-2/08 опд 

11.01.2008.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу бр. 48/04, УПИС промјене 

лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Приједор, ул. Саве 

Ковачевића бр. 7,9 и 11 и то како слиједи: 

 Умјесто ранијег законског заступника 

заједнице Пашић Бранка, нови законски 

заступних исте са даном овог уписа је Бјекић 

Миља. 

___________________________________________ 

* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор, на 

темељу рјешења бр. 08-372-12/08 од 

21.02.2008.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу бр. 141/05 УПИС промјене 

лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕМ ЗГРАДЕ Ц 4, УЛАЗ БР. 

4,Приједор ул. Митрополита Петра Зимоњића Ц-

4, улаз 4 и то како слиједи: 



Страна  66                                     "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                     БРОЈ: 3/08 

 

Умјесто ранијег законског заступника заједнице 

Здјелар Жарка, нови законски заступник исте са 

даном овог уписа је Вукаљевић Милан. 

___________________________________________ 

* Регистарском листу број  188/08 Рјешењем број: 

08-372-18/08 од 22.02.2008.године. 

Назив и сједниште: Заједница  етажних власника 

дијела зграде "Милетић", Улаз 3 Приједор, Ул. 

Занатска бб, улаз 3. 

Оснивачи: 10 етажних власника дијела зграде-

улаза. 

Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде-

улазом за рачпун етажних власника. 

Иступа у правном промету самостално у оквиру 

дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 

имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 

висине удјела у плаћању трошкова одржавања  

дијела зграде-улаза.  

Заступа:Мирковић Зоран, предсједник скупштине 

заједнице, самостално и без ограничења. 

___________________________________________ 

 

 

 

 

* Одјељење за стамбено комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор, на 

темељу рјешења бр. 08-372-21/08 од 

21.02.2008.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда у 

регистарском листу бр. 75/04, УПИС промјене 

лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ С-1 УЛ. 

Академика Јована Рашковића бр. 11 и 13 

Приједор и то како слиједи:  

 Умјесто ранијег законског заступника 

заједнице Панић Љубомира, нови законски 

заступник  исте са даном уписа је Шарић Хава. 

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

Скупштине општине и начелника општине. 

На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 

8/05,3/06 и 10/07), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, 

дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор, телефон број:052/234-481.  

Web adresa: www.opstinaprijedor.org

 


