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На основу члана 12. Закона о занатско 

предузетничкој дјелатности („Сл. гласник РС“, 

број: 72/07-пречишћени текст), члана 21. став 2. 

Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, 

број: 101/04,32/05 и 42/05 и 118/05) и члана 18. 

Статута општине Приједор („Сл. гласник општине 

Приједор“, број: 5/05 и 9/07), Скупштина општине 

Приједор, на XV сједници одржаној дана 

18.03.2010.године, донијела је  

 

О Д Л У К У 

o одеђивању радног времена правним лицима и 

предузетницима који обављају трговачку, занатску, 

услужну  и дјелатност игара на срећу  

на подручју општине Приједор 

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком одређује се радно вријеме правним 

лицима и предузетницима (у даљем тексту: 

субјекти), који на подручју општине Приједор 

обављају трговачку, занатску, услужну и дјелатност 

игара на срећу, (осим казина и аутомат клубова 

којима је радно вријеме прописано Законом о 

играма на срећу), у зимском и љетном периоду. 

  

Члан 2. 

Под љетним периодом се у смислу ове Олуке 

подразумијева период од 01.04. до 30.09. текуће 

године, а зимским периодом се подразумијева 

период од 01.10. текуће године до 31.03. наредне 

године. 

 

Члан 3. 

Радно вријеме одређује се овом Одлуком за радне 

дане и недељу, а радно вријеме у дане државних 

празника одређује се у складу са Законом о 

празницима Републике Српске. 

 

Члан 4. 

Радно вријеме субјеката из члана 1. ове Одлуке, у 

радне дане, одређује се у времену: 

- од 7,00 до 22,00 часа, у зимском периоду 

- од 7,00 до 23,00 часа, у љетном периоду 

 У оквиру радног времена утврђеног овим 

чланом послодавац може организовати пословање у 

једнократном или двократном радном времену које 

не може бити краће од 8 часова. 

Члан 5. 

Изузетно од одредби члана 4, у времену од 00,00 до 

24,00 часа, радним даном и недељом могу да раде: 

 

- субјекти који обављају дјелатност производње и 

продаје хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача 

- апотеке 

- бензинске пумпе 

- трговачке радње типа  „драгстор“ 

- трговачке радње које се налазе у склопу 

станичних објеката 

   

Члан 6. 

Радно вријеме недјељом утврђује се за све субјекте, 

осим за субјекте из члана 5. ове Одлуке, у времену 

од 8,00 до 20,00 часова. 

 

Члан 7. 

Радно вријеме тржница на мало, односно пијаца 

одређује се пијачним редом, који доноси власник, а 

на који сагласност даје надлежни орган општине. 

 

Члан 8. 

Субјекти који обављају дјелатности наведене у 

члану 1. ове Одлуке обавезани су на видном мјесту 

истаћи своје радно вријеме, распоред дневног и 

  

 



Страна   26                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                                     БРОЈ: 2/2010 

седмичног радног времена, радним даном и 

недељом и истог се придржавати. 

 

Члан 9. 

Новчаном казном од 1.000-3.000 КМ, казниће се 

правно лице за прекршај ако не истакне радно 

вријеме прописано овом Одлуком и ако се истог не 

придржава. 

За прекршај из првог става овог члана, новчаном 

казном од 300 до 1.000 КМ, казниће се одговорно 

лице у правном лицу. 

Физичко лице, предузетник, казниће се за прекршај 

из првог става овог члана новчаном казном од  300-

1.500 КМ. 

Члан 10. 

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке, вршиће 

тржишна инспекција  у складу са овлаштењима 

прописаним посебним законом. 

 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

Члан 12. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о одређивању радног времена трговачких, 

занатских и  услужних радњи на подручју општине 

Приједор („Сл. гласник општине Приједор“, 

број:1/06 ). 

 

Број:01-022-17/10            ПРЕДСЈЕДНИЦА  

       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г     Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 30. Закона о угоститељству („Сл. 

гласник РС“, број:15/10) текст, члана 21 став 2 

Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, 

број: 101/04, 32/05, 42/05 и 118/05) и члана 18 

Статута општине Приједор („Сл. гласник општине 

Приједор“, број: 5/05 и 9/07), Скупштина општине 

Приједор, на XV сједници одржаној 18.03.2010. 

донијела је 

ОДЛУКУ 

о одређивању радног времена и извођењу музичких 

и других садржаја у угоститељским објектима на 

подручју општине Приједор 

 

 

Члан1. 

Овом Одлуком одређује се радно вријеме 

угоститељских објеката у којима привредна 

друштва и предузетници (у даљем 

тексту:угоститељи) обављају угоститељску 

дјелатност на поручју општине Приједор и 

извођење музичких и других садржаја у 

угоститељским објектима, с озиром на врсту 

објекта и његову локацију и осталим 

критеријумима прописаним Упутством о 

критеријумима за одређивање радног времена 

угоститељских објеката. 

 

 

Члан 2. 

Угоститељским објектина сматрају се: 

 1. смјештајни објекти-објекти у којима се 

пружају услуге смјештаја, исхране и пића, 

 2. угоститељски објекти у којима се 

пружају услуге исхране, пића, напитака и сл. 

 3. кетеринг-угоститељски објекти у којима 

се припрема храна, пиће и напици, а услуживање се 

врши на другом мјесту. 

 

Члан 3. 

Радно вријеме се одређује за љетни и зимски 

период. 

Љетним периодом се сматра вријеме од 01.04-30.09, 

а зимским периодом се сматра вријеме од 01.10. 

текуће године  до 31.03. наредне године. 

Дани викенда су петак и субота. 

 

Члан 4. 

За угоститељске објекте који пружају угоститељске 

услуге исхране и пића утврђује се радно вријеме у 

времену од: 

- 07 до 23 часа у радним данима и 

недјељом и 

- 07 до 24 часа у данима викенда (петак и 

субота). 

Члан 5. 

Диско баровима, диско клубовима и ноћним 

баровима утврђује се радно вријеме у времену од: 

- 19-02 часа, радним данима и недељом 

- 19-03 часа у дане викенда, петак и субота. 

  

Члан 6. 

Радно вријеме угоститељских објеката исхране и 

пића, осим диско барова, диско клубова и ноћних 

барова, продужава се у љетном периоду за 1 сат. 

 

Члан 7. 

Смјештајни угоститељски објекти, објекти за 

припрему хране (кетеринг) и објекти  у којима се 

пружају услуге исхране, пића, напитака и сл. који 

су смјештени у објетима аутобуских и 

жељезничких станица могу радити у времену од 0-

24 часа. 

Угоститељски објекти смјештени у аутобуским и 

жељезничким станицама не могу точити алкохолна 

пића у времену од 24-07 часова. 

 

Члан 8. 

Вријеме толеранције, тј. вријеме конзумације 

услуга, уколико се при крају радног времена 

започне са услуживањем је 15 минута. 

 

Члан 9. 

Угоститељ који обавља угоститељску дјелатност 

обавезан је на улазу у угоститељски објекат видно 

истакнути распоред радног времена и истог се 

придржавати у свом пословању. 
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Члан 10. 

У  угоститељским објектима исхране и пића који се 

налазе у објектима колективног становања, 

баштама, терасама и сличним просторима на 

отвореном, које користе угоститељски објекти није 

допуштено емитовање и извођење музичких и 

других садржаја у времену од 22-06 часова. 

 

Члан 11. 

Угоститељски објекти у којима се пружају услуге 

хране и пића, а који се налазе у саставу  

смјештајног угоститељског објекта, раде у времену 

које одреди угоститељ, али не дужем од радног 

времена смјештајног угоститељског објекта. 

 

Члан 12. 

Угоститељски објекти који пружају угоститељске 

услуге на сајмовима, вашарима и сличним 

манифестацијама које својим значајем 

представљају унапређење турустичке понуде 

општине, могу пружати услуге у оквиру радног 

времена тих манифестација, а радно вријеме 

угоститељских објеката смјештених у објектима у 

којима се обавља нека друга дјелатност (културна, 

образовна, спортска, трговачка и др.), утврђује се у 

складу са радним временом тог објекта. 

 

Члан 13. 

У дане новогодишњих празника, 31.12. и 01.01, као 

и на дане 13. и 14. јануара, 7. и 8. март, 

угоститељски објекти могу радити у 

неограниченом радном времену. 

 У дане осталих државних и вјерских 

празника угоститељски објекти не морају радити. 

 

Члан 14. 

Уколико се угоститељ не придржава радног 

времена прописаног овом Одлуком, као и времена 

извођења музичких и других садржаја, надлежни 

орган локалне управе може на писмени приједлог 

тржишне инспекције и комуналне полиције, 

одредити за 2 сата краће радно вријеме за 

угоститељски објекат, од радног времена 

прописаног овом Одлуком.  

 

Члан 15. 

За одређивање краћег радног времена потребно је 

да, поред приједлога, комунална полиција и 

тржишна инспекција доставе правоснажно рјешење 

надлежног суда да је угоститељ најмање два пута 

кажњен за прекршај, ради непридржавања одредаба 

ове Одлуке или доказ да је најмање два пута платио 

казну по прекршајном налогу. 

 

Члан 16. 

Угоститељским објектима који организују 

пригодне свечаности, свадбе и матурске забаве, 

може се одредити дуже радно вријеме од 

 

 

 

 

 прописаног, не дуже од 03 часа, уз претходну 

сагланост Одјељења за привреду и пољопривреду, 

осим за угоститељске објекте који се налазе у 

објектима колективног становања. 

За прибављање сагласности власник угоститељског 

објекта подноси писмени захтјев три дана прије 

одржавања манифестације, уз приложен доказ да 

организује манифестацују. 

 

Члан 17. 

Надзор над примјеном одредби ове Одлуке врши 

комунална полиција, у складу са овлаштењима 

прописаним посебним законом. 

 

Члан 18. 

Новчаном казном од  1.500 -7.500 КМ, казниће се 

угоститељ као привредно друштво за прекршај, 

ако: 

  1. не истакне радно вријеме прописано 

овом Одлуком и ако се истог не придржава, 

 2. емитује музичке и друге садржаје 

супротно одредбама Одлуке. 

За прекршај из првог става овог члана, новчаном 

казном од 500 до 2.500 КМ, казниће се одговорно 

лице у правном лицу. 

Физичко лице-предузетник, казниће се за прекршај 

из првог става овог члана, новчаном казном од 

1.000-5.000 КМ.  

Члан 19. 

Уколико се угоститељ не придржава радног 

времена прописаног овом Одлуком, комунална 

полиција ће рјешењем наложити затварање 

угоститељског објекта. 

Члан 20. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о одређивању радног времена и извођењу 

музичких и других садржаја у угоститељским 

објектима на подручју општине Приједор („Сл. 

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

 

Члан 21. 

Ова Одлука биће усклађена са Уредбом о 

критеријумима за одређивање радног времена 

угоститељских објеката, коју ће Влада РС донијети 

у року од 6 мјесеци од дана ступања на снагу 

Закона о угоститељству. 

 

Члан 22. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у Службеном гласнику општине 

Приједор. 

 

Број:01-022-16/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА  

       Приједор                СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.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 члана52. Одлуке о грађевинском земљишту („ Службени гласник Општине Приједор „ бр. 

11/07 ), Скупштина општине Приједор, на XV сједници одржаној 18.03.2010.године, донијела је: 

 

 

 

О Д Л У К У  

о  Програму уређења грађевинског  

земљишта за 2010. годину 

 

 

Члан 1. 

 Доноси се Програм уређења  грађеинског земљишта за подручје oпштине Приједор за 2010. годину ( у 

даљем тексту: Програм ) 

 

Члан 2.  

Усвојени 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 . 

 

 

Члан 4.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог ( 8 ) дана по објављивању у Службеног гласнику Општине Приједор. 

 

 

Број:01-022-19/10                      ПРЕДСЈЕДНИЦА  

       Приједор                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.                                                                                      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

 

 

П Р О Г Р А М  

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ  

 

 Увод 

 Програм уређења грађевинског земљишта доноси се у складу са Законом о уређењу простора- 

пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске",бр.84/02,14/03, 112/06, 53/07), Закона о 

грађевинском земљишту Републике Српске( „ Службени гласник Републике Српске „бр. 112/06 ) и 

Одлуком о грађевинском земљишту („ Службени гласник Општине Приједор „ бр. 11/07 ). 

 Годишњи Програм уређења грађевинског земљишта доноси се за цјелокупно  грађевинско 

земљиште, које на дан доношења  Програма има статус градког грађевинског земљишта, као и за 

остало грађевинско земљиште на подручју општине Приједор, а у складу са дугорочним и 

средњорочним програмом изградње и уређења простора у складу са планском документацијом. 

 

Уређење грађевинског земљишта обухвата радове на: 

 

1. Припремању земљишта за грађење и 

2. Опремању земљишта инфраструктурним објектима, уређајима и инсталацијама за 

индивидуално и за заједничко кориштење. 

 

• Радови припремања земљишта за грађење објеката обухватају: 

- израда геодетскиг подлога, 
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- геотехничка и друга испитивања земљишта ради утврђивања чињеница и околности 

релевантних за грађење, 

- израду одговарајућих планских докумената, 

- рјешавање имовинско – правних односа у вези са земљиштем, објектима, усјевима, 

засадима и сл., 

- израду техничке документације за објекте, уређаје и инсталације из става 1., 

- физичко уклањање објеката са површине земљишта или испод ње, усјева, засада и сл., 

- оперативну координацију послова уређивања земљишта, 

- друге потребне радове, осим оних који спадају у категорију опремања земљишта. 

 

• Радови опремања земљишта обухватају изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација: 

- изградња саобраћајне инфраструктуре, 

- изградња енергетске инфраструктуре,  

- изградња електроенергетске инфраструктуре,  

- изградња поштанске и ТТ инфраструктуре,  

- изградња комуналне инфраструктуре одређене Законом,  

- оперативну координацију . 

 

        Законом о грађевинском земљишту ( „Службени гласник РС“ бр:112/06), који је ступио на снагу 

01.12.2006.године, утврђени су механизми и инструмени финансирања уређења грађевинског 

земљишта . 

Финансирање уређења грађевинског земљишта по цитираном Закону обезбјеђује се из: 

а) средстава буџета општина и градова , 

б) средстава закупнине за земљиште у државној својини, 

в) цијена комуналних услуга на бази програма, 

г) накнаде инвеститора за уређивање (и уступање) земљишта на бази програма , 

д) накнаде инвеститора за прикључак на мрежу и објекат инфраструктуре на бази програма , 

ђ) накнаде за привремено коришћење земљишта и привремени прикључак на бази програма, 

е) накнаде за коришћење земљишта и комуналних добара на бази програма, 

ж) комуналних такси на бази програма, 

з) средстава бесправних градитења чији се објекти уклапају у просторне и урбане планове,а 

изграђени су до ступања на снагу новог Закона о грађевинском земљишту, 

и) из пореза на увећану (капиталну) вриједност, 

ј) из пореза на имовину , 

к) из пореза на промет некретнина, 

л) из пореза на насљеђе и поклон, 

љ) из кредита домаћих и страних банака ,посебно хипотекарних кредита  

м) из средстава буџета Републике,самодоприноса и других средстава. 

       

              Буџетом општине Приједор за 2010. год. ( „Службени гласник Општине Приједор„ 

бр. 13/09, од 18.12.2009. године),  планирана су средства за Програм урећења грађевинског земљишта 

за 2010. год. у износу од 1.163.800,00 КМ . 

 

               Предвићена средства у Буџету општине Приједор за уређење грађевинског земљишта ће се 

остварити по основу накнада за градско грађевинско земљиште и то из :  

- накнаде за продато неизграђено грађевинско земљиште у државној својини јавним 

надметањем или непосредном погодбом 

- накнаде за уређење грађевинског земљишта 

- накнаде за природне погодности ( једнократна рента) 

- накнаде за трајно коришћење градског грађевинског земљишта ( трајна рента), након 

успостављања евиденције и провођења одлуке за исту . 

              Средства која се остварују из горе наведених накнада ( прве три ставке) користе се за 

трошкове уређења земљишта и трошкове израде  просторно –планске документације у складу са 

важећим законима. 

 

              Програм уређења грађевинског земљишта за 2010. год. обухвата : 



Страна   30                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                                     БРОЈ: 2/2010 

 

1. Радове чија се реализација финансира из Буџета Општине Приједор и то, 

1.1.   Израда просторно планске и урбанистичке документације у 2010. години. 

1.2.   Припремање  земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и инсталација, 

рјешавање имовинско-правних односа 

1.3. Изградања и реконструкција градских саобраћајница и осталих инфраструктурних 

објеката у 2010. Години.  

 

2. Радове чија се реализација финансира уз учешће средстава из Буџета Републике Српске и 

осталих средстава и то, 

2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница,  

2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре, 

  2.3.    Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 

 

            Начин вођења , распоређивања и усмјеравања средстава накнада вршиће се у складу са 

Одлуком о грађевинском земљишту и у складу са  усвојеним Програмом уређење грађевинског 

земљишта за 2010. годину . 

 

 

1. РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ЧИЈА СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

Р.бр. ОПИС износ КМ 

1.1. Израда просторно планске и урбанистичке документације у 2010. години 2010. 

 

1.1.1. 

 

Урбанистички план Приједора 

- почетак 2009.година 

-  дио планираних средстава у 2010.години 

 

 

 

100.000,00 

 

1.1.2. 

 

Студија саобраћаја за град Приједор  

-  преостало за плаћање   

 

 

 

39.116,60 

 

1.1.3 

 

 

Регулациони план за нове пословне зоне у Приједору 

- Секција 1 и  2 

-  планирана средстава 

 

 

 

 

134.000,00 

 

1.1.4 

 

Регулационог плана насеља Нова Орловача 

- дио планираних средстава из буџета Општине 

 

 

 

15.000,00 

 

1.1.5. 

 

Израда Урбанистичко техничких услова и стручних анализа за 

потребе општине Приједор 

 

 

34.883,40 

 

УКУПНО 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

323.000,00 
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Р.бр. ОПИС износ КМ 

 

1.2. 

Припремање земљишта за изградњу инфраструктурних објеката, уређаја и 

инсталација-рјешавање имовинско- правних односа  
2010. 

 

1.2.1. 

 

Наставак кратке заобилазнице- Улица 202 - изнад 

Кератерма и Циглане 

Фаза припремања грађевинског земљишта- дио инвестиције  

- формирање грађевинских парцела 

- рјешавање имовинско-правних односа 

- главни изведбени пројекат 

- прибављање одобрења за грађење 

 

 

 

 

 

50.000,00 

 

1.2.2. 

 

Надвожњак на Пећанима са дијеловима прикључних и 

искључних саобраћајних траса   

Фаза припремања грађевинског земљишта - дио 

инвестиције 

- формирање грађевинске парцеле 

- рјешавање имовинско-правних односа 

- прибављање одобрења за грађење 

 

 

 

 

 

52.000,00 

 

1.2.3. 

 

Откупљивање грађевинског земљишта и уношење у 

резервни фонд земљишта за потребе проширења града и 

изградње  објеката и инфраструктуре- остало 

- геодетске подлоге 

- формирање грађевинских парцела 

- рјешавање имовинско-правних односа 

 

 

100.000,00 

  

УКУПНО 1.2. 

 
202.000,00 

Р.бр. ОПИС Износ КМ 

1.3. Изградања и реконструкција градских саобраћајница и осталих 

инфраструктурних објеката   

 

2010. 

 

1.3.1. 

 

Наставак кратке заобилазнице- Улица 202 - изнад Кератерма и 

Циглане 

Фаза опремања грађевинског земљишта  

- изградња дионице -дио инвестиције 

 

 

 

44.300,00 

 

1.3.2. 

 

Надвожњак на Пећанима са дијеловима прикључних и искључних 

саобраћајних траса   

Фаза опремања грађевинског земљишта  

- изградња дионице -дио инвестиције 90.000,00 

 

  

 

УКУПНО 1.3. 

 
    134.300,00 
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2.  РАДОВИ ЧИЈА БИ СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРАЛА УЗ УЧЕШЋЕ  СРЕДСТАВА БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА 

- ДИО СРЕДСТАВА КОЈИ ИЗДВАЈА Општина Приједор 

 

Р.бр. ОПИС износ КМ 

2.1. Изградања и реконструкција градских саобраћајница    

 

2010. 

 

2.1.1.  

Реконструкција дијела Улице Краља Петра I Ослободиоца 

са раскрсницама код „Југобанке“ и „Сатка“ (дио 

инвестиције) 

  I  фаза – реконструкција раскрснице код „Сатка“ и дијела 

Улице Краља Петра И Ослободиоца испод подвожнјака; 

 II фаза – реконструкција раскрснице код „Југобанке“ 

III фаза – реконструкција подвожнјака у насељу „Центар“ и 

„Урије“ у Улици Краља  Петра И Ослободиоца 

-  фаза припремања грађевинског земљишта  

     (дио инвестиције за I и II фазу): 

- рјешавање имовинско-правних односа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 50.000,00 

 

2.1.2. 

 

Изградња ЗАОБИЛАЗНИЦЕ од Улице Саве Ковачевића до 

магистралног пута М-4 у дужини од цца 1.600 м 

- фаза припремања грађевинског земљишта:  

   (дио инвестиције) 

- рјешавање имовинско-правних односа  

   (дио инвестиције ) 

 

 

 

 

 

 

 

45.000,00 

2.1.3.  

Реконструкција дијела Ускочке улице у дужини од цца 

150м- проддужетак до средњошколског центра 

- припремни радови -дио инвестиције 

   

 

     50.000,00 

2.1.4.  

Изградња продушетака Улице  В.Карђорђж до 

Ул.М.Селимовића на Пећанима и изградња новог  колектора 

у дужини од 220 м 

- изградња саобраћајнице и колектора-дио инвестиције 

 

 

 

 

60.000,00 

 

УКУПНО 2.1. 

 

 

205.000,00 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2010. 

1.1. Израда просторно планске и урбанистичке документације  323.000,00 

 

1.2. Припремање  земљишта за изградњу инфраструктурних објеката,  

уређаја и инсталација 

202.000,00 

 

1.3. Изградања и реконструкција  градских саобраћајница и осталих 

инфраструктурних објеката  
134.300,00 

  

 УКУПНО 1 : 

 

659.300,00 
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Р.бр. ОПИС износ КМ 

2.2. Изградња и реконструкција комунајлне инфраструктуре 2010. 

2.2.1. Изградња секундарне канализационе мреже  у насељима 

„Врбице“, „Тополик“ , „Целпак“ и „Нова Орловача“ 

 - дио инвестиције: 

       - прибављање одобрења за грађење 

       - грађење 

 

 

15.000,00 

2.2.2. Изградња главног канализационог колектора од Стевића 

моста до колектора Целпак  

у дужини 1500 м 

- дио инвестиције: 

       - прибављање одобрења за грађење 

       - грађење 

 

 

 

 

22.500,00 

2.2.3. Изградња секундарне канализационе мреже  у насељу 

Тукови 

- дио инвестиције: 

       - грађење 

 

 

 

75.000,00 

2.2.4. Реконструкција канализационе мреже и спајање на 

примарног колектор у насељу „Јањића пумпа“ 

- дио инвестиције: 

       - прибављање одобрења за грађење 

       - грађење 

 

      

 

30.000,00 

2.2.5. Завршетак  канализационе мреже  у насељу Чејреци 

- дио инвестиције: 

       - грађење 15.000,00 

2.2.6. Завршетак  канализационе мреже  у насељу „Главица 1,2,3 и 

4“ 

- дио инвестиције: 

       - грађење 

 

      19.500,00 

2.2.7. Изградња секундарне водоводне мреже у насељима која се 

снабдијевају водом са изворишта „ Црно врело „ и језера 

Томашица 

- дио инвестиције: 

       - припремање грађевинског земљишта 

       - главни изведбени пројекат  

       - прибављање одобрења за грађење 

 

 

22.500,00 

 

УКУПНО 2.2. 

 

 

199.500,00 
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Р.бр. ОПИС износ КМ 

2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 2010. 

 

2.3.1. 

 

Изградња заштитног зида уз лијеву обалу Сане, 

асфалтирање шеталишта уз обалу 

Фаза припремања грађевинског земљишта  

    (дио инвестиције): 

       - грађење 

 

 

 

 

 

 

 

100.000,00 

 

УКУПНО 2.3. 

 

 

100.000,00 

 

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2010. 

2.1. Изградња и реконструкција градских саобраћајница       205.000,00 

 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 

 
199.500,00 

2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 

 
100.000,00 

  

 УКУПНО 2. : 

 

504.500,00 

 

 ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 2010. 

1. РАДОВИ НА ОБЈЕКТИМА ЧИЈА СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРА ИЗ 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

 

659.300,00 

 

2. РАДОВИ ЧИЈА БИ СЕ ИЗГРАДЊА ФИНАНСИРАЛА УЗ УЧЕШЋЕ  

СРЕДСТАВА       БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ – 

 ДИО СРЕДСТАВА КОЈИ ИЗДВАЈА Општина Приједор 

 

 

504.500,00 

  

СВЕ УКУПНО 1. и 2. 

 

1.163.800,00 

 

  

СВЕ  УКУПНО 1. i 2. : 

 

1.163.800,00 

 

 

 

  ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТИ РАДОВА 2010. 

1.1. Израда просторно планске и урбанистичке документације  323.000,00 

 

1.2. Припремање  земљишта за изградњу инфраструктурних објеката,  

уређаја и инсталација 

202.000,00 

 

1.3. 

  i 

2.1. 

Изградања и реконструкција  градских саобраћајница и осталих 

инфраструктурних објеката  

 

134.300,00 

 

205.000,00 

2.2. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре 

 
199.500,00 

2.3. Изградња и реконструкција осталих  инфраструктурних објеката 

 100.000,00 
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На основу члана 50. Закона о уређењу простора-Пречишћени текст („ Службени гласник Републике 

Српске“, број 84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана 18. Статута општине Приједор,(Сл.гласник општине 

Приједор“,бр. 5/05), Скупштина општине Приједор, на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године, донијела 

је 

                                                                                          

О Д Л У К У              

о Измјени и допуни Ревизије Регулационог плана насеља "Пећани" - Секција 1 и дијела насеља Доња 

Пухарска 

 

 

Члан1. 

  Доноси се Измјена и допуна Ревизије Регулационог плана насеља "Пећани" - Секција 1 и дијела 

насеља Доња Пухарска (у даљем тексту: Измјена и допуна Ревизије Плана). 

 

Члан 2. 

 Границе простора који је обухваћен iзмјеном и допуном Ревизије Плана прецизније су одређене у 

графичком  дијелу Измјене и допуне Ревизије Плана. 

  

Члан 3. 

 Елаборат измјене и допуне Ревизије Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела. 

  

- Текстуални дио Измјене и допуне Ревизије Плана садржи:   

  

А   Уводни  дио 

 

I Подаци  о планирању 

Б 
 

Стање  организације , уређења  и  коришћења  простора 

I Просторна  цјелина  

 1.Територија  и  становништво 

 2.Положај, мјесто  и  улога  просторне  цјелине  у  урбаном  подручју и  

однос  према сусједним просторним  цјелинама 

 3.Организација   просторне  цјелине  и  основне  физичке  структуре 

  

II Природни  услови 

 1.Географски  положај, рељеф, клима 

 2.Морфолошке  и  хидрографске  карактеристике  терена 

 3.Инжењерско геолошке карактеристике тла 

 4.Сеизмолошке  карактеристике 

 5.Геотехнички  услови 

 6.Стање  система  зелених  површина 

 

 III Становање 

 

 IV Инфраструктура 

 1.Саобраћај 

  2.Хидротехничка  инфраструктура 

 2.1.Водовод 

 2.2.Канализација  

 2.3.Водотоци 

 3.Електроенергетска  инфраструктура 

 4.Телекомуникациона  инфраструктура 

 5.Топлификација  и  гасификација 

 

 V Привредне  дјелатности 

 

VI Јавне  службе  и  друштвене  дјелатности 

 

VII Животна  средина 

 

VIII Биланс  коришћења  површина 

 IX Оцјена  стања организације , уређења и  коришћења 
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 простора 

 

В Потребе , могућности, циљеви  организације , уређења  

 и  коришћења  простора 

 

I Становништво  и  становање  

 

II Привредне  дјелатности 

 

III Јавне  службе  и  друштвене  дјелатности 

 

IV  Инфраструктура 

    1.Саобраћај 

    2.Хидротехничка  инфраструктура 

 2.1.Водовод 

 2.2..Канализација  

 2.3.Водотоци 

 3.Електроенергетска  инфраструктура 

 4.Телекомуникациона  инфраструктура 

 5.Топлификација  и  гасификација 

 

 V Животна  средина 

 

VI  Биланс  потреба  и  могућности 

 1.Грађевинско  земљиште 

 2.Стамбени  и  радни  простори 

 3.Саобраћај 

 4.Зелене површине 

 

Г План  организације ,уређења  и  кориштења  простора 

 I 1.Организација простора  

   2.Основна  намјена  површина(грађевинско, пољопривредно,  шумско  

земљиште  и  водене  површине 

 3.Уже  просторне  цјелине 

 4.Детаљна  намјена  површина 

 

II Становање 

 

III Привредне  дјелатности 

 

IV Јавне  службе  и  друге  друштвене  дјелатности 

 

 V  Инфраструктура 

 1.Саобраћај 

 2.Хидротехничка  инфраструктура 

 2.1.Водовод 

 2.2.Канализација  

 2.3Водотоци 

 3.Електроенергетска  инфраструктура 

 4.Телекомуникациона  инфраструктура 

 5.Топлификација  и  гасификација 

 

 VI  Животна  средина 

 

VII Биланси 

 1.Биланс  коришћења површина  

 2.Биланс  коришћења  објекта 

 

Д Одредбе  и  смјернице  за  спровођење  плана 

  

Е  Орјентациони  трошкови  уређења  грађевинског  земљишта 

         

- Графички дио Измјене и допуне Ревизије Плана садржи следеће карте:  
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1 Постојеће  стање  са  границом  обухвата  Р 1: 1000 

2.1 Извод  из  ревизије  регулационог  плана  насеља  Пећани – 

Секција  1  и  Секција  2 

 Р 1: 1000 

2.2 Извод  из  регулационог  плана  насеља  »Доња Пухарска »  Р 1: 1000 

3.1 Валоризација  постојећег  грађевинског  фонда-бонитет  

објекта  

 Р 1: 1000 

3.2. Валоризација  постојећег  грађевинског  фонда-намјена 

објекта 

 Р 1: 1000 

3.3. План  рушења  Р 1: 1000 

4. Инжењерско-геолошка  карта  Р 1: 1000 

5. План намјене  површина  Р 1: 1000 

6. План  просторне  организације  Р 1: 1000 

7. План  саобраћаја  и  нивелације   Р 1: 1000 

8. План  инфраструктуре – синтезна  карта  Р 1: 1000 

9. План  инфраструктуре – хидротехничка  инфраструктура  Р 1: 1000 

10. План  инфраструктуре – електроенергетска  

инфраструктура 

 Р 1: 1000 

11. План  инфраструктуре -телекомуникациона  

инфраструктура 

 Р 1: 1000 

12. План  инфраструктуре – термоенергетска  инфраструктура  Р 1: 1000 

13. План  грађевинских  и  регулационих  линија  Р 1: 1000 

14. План  парцелације  Р 1: 1000 

 

  

Члан 4. 

             Измјена и допуна Ревизије Плана се доноси на временски период од 5 година. 

 

Члан 5. 

 Елаборат Измјене и допуне Ревизије Плана израђен је од стране стручне организације А.Д.„ 

Индустропројект “ Приједор у мјесецу јануару 2010. године у папирној и дигиталној  форми, прилог је и 

саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

             Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи планско рјешење из Ревизије Регулационог плана 

насеља "Пећани" - Секција 1 и Секција 2 (Сл. гласник општине Приједор бр.1/08)  у дијелу Секције 1 уз 

жељезничку пригу Суња-Добој који је обухваћен новим планским рјешењем.  

 

Члан 7. 

Измјеном и допуном Ревизије Плана утврђен је општи интерес за изградњу стамбених објеката и за 

уређивање земљишта за ту изградњу (чл.15.став 2. и 48. Закона о експропријацији; Сл. гласник РС бр. 

112/06, 37/07). План је основа за утврђивање општег интереса за експропријацију непокретности за остале 

намјене (члана 15. став 1. Закона о експропријацији). 

 

Члан 8. 

 Измјена и допуна Ревизије Плана се излаже на стални јавни увид код општинске административне 

службе надлежне за послове просторног уређења. 

 

Члан 9. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 8. ове Одлуке. 

 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Приједор. 

 

 

Број:01-022-22/10                        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

          Приједор                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.године                                                            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 Републике“, 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) 

Скупштина општине Приједор, на XV сједници 

одржаној 18.03.2010. године донијела је 

 

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ БАЗНЕ ЦИЈЕНЕ ЗА 

ОБРАЧУН НАКНАДЕ УРЕЂЕЊА ГРАДСКОГ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

У 2010.ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

        Овом Одлуком утврђује се базна цијена за 

обрачун накнаде уређења градског грађевинског 

земљишта и то: 

 

- за уже градско подручје : 

- I зона базна цијена износи    90,00 КМ/ м
2  

корисне површине објекта, 

- II  зоне базна цијена износи  70,00 КМ/ м
2
 

корисне површине објекта,  

 

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

базна цијена износи 40,00 КМ/м
2
 корисне површине 

објекта  

Члан 2. 

       Базна цијена утврђена у члану 1. ове Одлуке 

утврђује се на почетку сваке године на основу 

трошкова из претходне године, а валоризује 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: 01-022-20/10   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.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), 

Скупштина општине Приједор на XVсједници 

одржаној дана 18.03.2010. године, донијела је 

                           

 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ОСНОВИЦЕ ЗА 

ИЗРАЧУНАВАЊЕ  ВИСИНЕ 

ЈЕДНОКРАТНЕ  РЕНТЕ У 2010. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се просјечна коначна 

грађевинска цијена корисне стамбене површине на 

подручју општине Приједор у 2009. 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 800, 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:01-022-11/10              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

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

простора – Пречишћени текст  Сл.гласник РС“  бр. 

84/02, 14/03, 112/06 и 53/07 ) и члан 18. Статута 

Општине Приједор („Сл.гласник општине 

Приједор“ бр. 5/05), Скупштина општине Приједор 

на XV сједници одржаној дана  18.03.2010. године 

донијела је  

О Д Л У К У 

О  плану парцелације и урбанистичко-техничким 

условима за локацију  бунара ебдд 2 и пумпне 

станице са линијом електроснабдјевања пумпне 

станице и припадајућим тлачним цјевоводом од 

пумпне станице До резервоара, на локалитету Доња 

Драготиња БРОЈ: 03/02-287/09 од фебруара 2010. 

године 

 

Члан. 1. 

Доноси се План парцелације и урбанистичко-

технички услови бр. 03/02-287/09 од фебруара 2010. 

године  ( у даљем тексту: План) на име ОПШТИНА 

ПРИЈЕДОР, заступана по Правобранилаштву РС, 

сједиште замјеника Приједор за локацију бунара 

ЕБДД 2 и пумпне станице са линијом за  

електроснабдијевање пумпне станице и 

припадајућим тлачним цјевоводом од пумпне 

станице до резервоара на локалитету Доња 

Драготиња, на земљишту означеном као к.п.бр.455, 

к.п.бр.456, к.п.бр.457, к.п.бр.458, к.п.бр.460, 

к.п.бр.461, све  К.О.Доња Драготиња ( нови 

премјер). 

 

1. Новоформирана парцела непосредне заштите 

изворишта формира се од дијела к.п.бр.460 и дијела 

к.п.бр. 461, обе К.О.Доња Драготиња, у површини 

од Пцца 8.406,00 м
2 
, – пољопривредно земљиште. 

 

2. Новоформирана парцела за изградњу објекта 

пумпне станице формира се од дијела к.п.бр. 461, 

К.О.Доња Драготиња, у површини Пцца 463,00 м
2
,-

грађевинско земљиште. 

 

3. Новоформирана парцела приступног пута до 

објекта пумпне станице формира се од дијелова 

к.п.бр.455, к.п.бр.456, к.п.бр.457, к.п.бр.458, и 

к.п.бр.461, све К.О.Доња Драготиња  ( нови 

премјер) у површини  Пцца 1.820,00 м
2
, - 

грађевинско земљиште. 

 

Члан 2. 

Граница простора који је обухваћен Планом 

дефинисана је на графичком дијелу плана. 

 

Члан 3.  

Елаборат Плана састоји се од текстуалног и 

графичког дијела: 

I  Текстуални дио Плана садржи: 

 

 

 

 

 

 

1. Увод 

2. Плански оквир 

3. Постојеће стање, 

4. План просторне организације 

5. План парцелације, 

6. Општи услови урбанистичке регулације 

7. Услови за прикључак на комуналну 

               инфраструктуру. 

 

II  Графички дио  

    1     Прегледна карта                                Р 1:5000 

1. Постојеће стање изграђености    Р 1 : 1000 

2. Извод из просторно планске 

              документације, 

3. План парцелације, 

4. План просторне организације 

              са планом грађевинских и регулационих 

              линија                                              Р 1 :1500 

5. План парцелације                           Р 1: 1000 

6. План инфраструктуре – синтезна Р 1:1000   

 

Члан 4. 

Елаборат Плана израђен је од стране 

«Индустрпројект « А.Д. Приједор у фебруару 

2010.г., прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

 

Члан 5. 

План је основа за утврђивање општег интереса за 

експропријацију непокретности за остале намјене 

члан 14. став 1.  Закона о експропријацији 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр.112/06, 

37/07 110/08). 

Члан 6.  

            План је основа за промјену облика и 

површине постојећих парцела градског 

грађевинског земљишта и осталог грађевинског 

земљишта, у смислу чланова 26. и 27. Закона о 

уређењу простора („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана 23. 

став 1. тачка 2. Закона о премејеру и катастру 

непокретности („Службени гласник Републике 

Српске“, бр.34/06 и 110/08). 

 

Члан 7.  

План се излаже на јавни увид код општинског 

органа управе надлежног за послове просторног 

уређења. 

Члан 8.  

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

7. Одлуке. 

Члан 9. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања  у „Службеном гласнику           

Општине Приједор „. 

 

Број:01-022-23/10                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

          Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу одредаба члана 25. Закона о 

експропријацији («Службени гласник Републике 

Српске», број: 112/06), члана 18. Статута општине 

Приједор («Службени гласник општине Приједор», 

број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника 

Скупштине општине Приједор («Службени гласник 

општине Приједор», број:9/09), Скупштина 

општине Приједор на XV сједници одржаној 

18.03.2010. године,  д о н и ј е л а   ј е 

 

ОДЛУКУ 

о куповини  некретнина  

 

1. О д о б р а в а  с е  куповина некретнина 

означених са к.ч.бр.3195/4 у површини  

од 905 м
2
, уписаних у пл.бр.787/3 к.о.Трнопоље, 

као посјед Сајак Бране сина Светка са дијелом 1/1. 

 

2. Д а ј е  с е  сагласност Начелнику општине 

Приједор да, у циљу регулисања међусобних права 

и обавезе  уговорних страна, а у складу са 

одредбама члана 25. Закона о експропријацији 

(«Службени гласник Републике Српске», бр: 

112/06), закључи купопродајни уговор са Сајак 

Браном, о куповини некретнина описаних  у тачки 

1. ове одлуке по цијени од 10 КМ по 1м
2
 земљишта, 

која цијена је постигнута Споразумом о накнади 

који је закључен између уговорних страна. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у «Службеном гласнику општине 

Приједор»,  

 

Број:01-022-18/10.                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

     Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” 

број 68/07) и члана 18. Статута општине Приједор 

(“Службени гласник општине Приједор” број 

5/2005 и 9/07) те члана 146. Пословника Скупштине 

општине Приједор (“Службени гласник општине 

Приједор” број 9/09) Скупштина општине Приједор 

је на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године 

донијела: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Директора ЗУ “Дом здравља” 

Приједор 

 

1. Др. МИОДРАГОВИЋ МЛАДЕН, специјалиста 

медицине рада, разрјешава се дужности директора 

ЗУ “Дом здравља”  Приједор ради истека мандата. 

 

 

 

 

 

1. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број: 01-111-43/10     ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор          СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.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 9/07) те члана 146. Пословника Скупштине 

општине Приједор (“Службени гласник општине 

Приједор” број 9/09) Скупштина општине Приједор 

је на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године 

донијела 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу в.д. директорице  ЈУ Дјечији вртић 

“Радост “ Приједор 

 

1. БАБИЋ ЉУБИЦА, разрјешава се дужности 

в.д. директорице ЈУ Дјечији вртић “Радост “ 

Приједор. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број: 01-111-58/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” 

број 68/07) и члана 18. Статута општине Приједор 

(“Службени гласник општине Приједор” број 

5/2005 и 9/07) те члана 146. Пословника Скупштине 

општине Приједор (“Службени гласник општине 

Приједор” број 9/09) Скупштина општине Приједор 

је на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године 

донијела: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Директора ЗУ „Градска апотека“ 

Приједор 

 

1. КУБАТ МИЛАН прим.мр. пх.спец, 

разрјешава се дужности директора ЗУ 

“Градска апотека”  Приједор ради истека 

мандата. 

 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број: 01-111-54/10              ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

Датум:18.03.2010. г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” 

број 68/07) и члана 18. Статута општине Приједор 

(“Службени гласник општине Приједор” број 

5/2005 и 9/07) те члана 146. Пословника Скупштине 

општине Приједор (“Службени гласник општине 

Приједор” број 9/09) Скупштина општине Приједор 

је на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године 

донијела: 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

о разрјешењу Директора Центра за социјални рад 

Приједор 

 

1. ЈАВОРИЋ РАДЕ,професор, разрјешава се 

дужности директора Центра за социјални 

рад Приједор ради истека мандата. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број: 01-111-55/10   ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

Датум:18.03.2010. г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” 

број 68/07) и члана 18. Статута општине Приједор 

(“Службени гласник општине Приједор” број 

5/2005 и 9/07) те члана 146. Пословника Скупштине 

општине Приједор (“Службени гласник општине 

Приједор” број 9/09) Скупштина општине Приједор 

је на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године 

донијела: 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 

о разрјешењу Директорице Туристичке 

организације општине Приједор 

 

 

1. АМИРА ГАНИЋ, дипл. ецц и 

дипл.менаџер, разрјешава се дужности 

директорице Туристичке организације 

општине Приједор, ради истека мандата. 

 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број: 01-111-57/10  ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

Датум:18.03.2010. г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске”  

број 68/07) и члана 18. Статута општине Приједор 

(“Службени гласник општине Приједор” број 

5/2005 и 9/07) те члана 146. Пословника Скупштине 

општине Приједор (“Службени гласник општине 

Приједор” број 9/09) Скупштина општине Приједор 

је на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године 

донијела: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Директора "Галерија 96" Приједор  

 

1. ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. 

графичар, разрјешава се дужности 

директора "Галерија 96" Приједор , ради 

истека мандата. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број: 01-111-59/10             ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор         СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  

Датум:18.03.2010. г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 18. Закона о систему јавних 

служби (“Службени гласник Републике Српске” 

број 68/07) и члана 18. Статута општине Приједор 

(“Службени гласник општине Приједор” број 

5/2005 и 9/07) те члана 146. Пословника Скупштине 

општине Приједор (“Службени гласник општине 

Приједор” број 9/09) Скупштина општине Приједор 

је на XV сједници одржаној дана 18.03.2010. године 

донијела: 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу Директорице Центра за приказивање 

филмова Приједор 

 

1. КАРАХОЏИЋ САФИРА, дипл.ецц, 

разрјешава се дужности директорице 

Центра за приказивање филмова  Приједор, 

ради истека мандата. 

 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у “Службеном гласнику 

општине Приједор”. 

 

Број: 01-111-56/10                 ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор             СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

26 

На основу  члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима РС („Службени 

гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене 

процедуре Јавног конкурса и приједлога Комисије 

 за избор и именовања, Скупштина општине 

Приједор на XV сједници одржаној дана 

18.03.2010. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директорице ЗУ Дома здравља   

Приједор 
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1. ПОПОВИЋ др.СЛАВИЦА,педијатар, 

 именује се за директорицу  ЗУ Дома здравља   

Приједор на период од 4 (четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-44/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.г    Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 

27 

На основу  члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима РС („Службени 

гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене 

процедуре Јавног конкурса и приједлога Комисије 

за избор и именовањa, Скупштина општине 

Приједор на XV сједници одржаној дана 

18.03.2010. године донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора ЗУ Градска апотека   

Приједор 

 

1. МИЛАН КУБАТ, прим.мр. пх.спец из Приједора, 

именује се за директора  ЗУ Градска апотека   

Приједор на период од 4 (четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-45/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.г.     Прим.др. Азра Пашалић,с.т. 

* * * 

28 

На основу  члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима РС („Службени 

гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене 

процедуре Јавног конкурса и приједлога Комисије 

за избор и именовања, Скупштина општине 

Приједор на XV сједници одржаној дана 

18.03.2010. године донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директорице Дјечијег вртића 

 „Радост“ Приједор 

 

1. ДУШАНКА БОЖИЋ, проф. педагогије из 

Приједора, именује се за директорицу  дјечијег 

вртића „Радост“ Приједор на период од 4 (четири) 

године. 

 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-46/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.г.      Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу  члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима РС („Службени 

гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене 

процедуре Јавног конкурса и приједлога Комисије 

за избор и именовањa, Скупштина општине 

Приједор на XVсједници одржаној дана 18.03.2010. 

године донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора  "Галерија 96" Приједор 

 

1.ТИХОМИР ИЛИЈАШЕВИЋ, дипл. графичар, из 

Приједора, именује се за директора  "Галерија 96"  

Приједор на период од 4 (четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику  општине Приједор". 

 

Број: 01-111-47/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.     Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу  члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима РС („Службени 

гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене 

процедуре Јавног конкурса и приједлога Комисије 

за избор и именовањa, Скупштина општине 

Приједор на XV сједници одржаној дана  

18.03.2010. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директорице Туристичке организације  

општине Приједор 

 

1. АМИРА ГАНИЋ, дипл. ецц и дипл.менаџер  

именује се за директорицу  Туристичке 

организације општине Приједор на период од 4 

(четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-48/10        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.г.      Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу  члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима РС („Службени 

гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене 

процедуре Јавног конкурса и приједлога Комисије 

за избор и именовања, Скупштина општине 

Приједор на XV сједници одржаној дана 

18.03.2010. године донијела је : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директорице Центра за приказивање  

филмова  Приједор 

 

1. КАРАХОЏИЋ САФИРА, дипл.ецц, именује се за 

директорицу  Центра за приказивање филмова 

Приједор на период од 4 (четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-49/10                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.г.      Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу  члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима РС („Службени 

гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор" 

бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника 

скупштине општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене 

процедуре Јавног конкурса и приједлога Комисије 

за избор и именовањa, Скупштина општине 

Приједор на XV сједници одржаној дана 

18.03.2010. године донијела је: 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора Центра за социјални рад 

  Приједор 

 

1. РАДЕ ЈАВОРИЋ, професор именује се за 

директора Центра за социјални рад  Приједор на 

период од 4 (четири) године. 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-50/10    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.         Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07)  и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) а након проведене процедуре Јавног конкурса 

и приједлога Комисије за избор и именовањa, 

Скупштина општине Приједор на XV сједници 

одржаној дана 18.03.2010. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора ЈУ Дјечији 

вртић „Радост“  Приједор 

 

1. НАДА ЂАКОВИЋ, професор именује се  за 

члана Управног одбора ЈУ Дјечији вртић „Радост“ 

Приједор  на период трајања мандата раније 

именованих чланова Управног одбора, Рјешењем 

Скупштине општине Приједор број:01-111-263/09 

од 24.11.2009.године.  

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику  

општине Приједор". 

 

Број: 01-111-51/10        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07)  члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) а након проведене процедуре Јавног конкурса 

и приједлога Комисије за избор и именовањa 

Скупштина општине Приједор на XV сједници 

одржаној дана 18.03.2010. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора  

„Галерија 96“  Приједор 

 

1. АДНАН РЕШИЋ, дипл.правник именује се  за 

члана Управног одбора „Галерија 96“ Приједор  на 

период трајања мандата раније именованих чланова 

Управног одбора, Рјешењем Скупштине општине 

Приједор број:01-111-256/09 од 24.11.2009.године.   

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику  

општине Приједор". 

 

Број: 01-111-52/10         ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07)  и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) а након проведене процедуре Јавног конкурса 

и приједлога Комисије за избор и именовањa, 

Скупштина општине Приједор на XV сједници 

одржаној дана 18.03.2010. године донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора  

Туристичке организације  Приједор 
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1. ПИХИЋ АЛИСА, дипломирани правник, именује 

се  за члана Управног одбора Туристичке 

организације  Приједор  на период трајања мандата 

раније именованих чланова Управног одбора, 

Рјешењем Скупштине општине Приједор број:01-

111-257/09 од 24.11.2009.године.   

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику  

општине Приједор". 

 

Број: 01-111-53/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 18.03.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о реализацији Мјера за 

ублажавање ефеката свјетске економске кризе на 

општину Приједор, Скупштина општине Приједор 

на XV сједници одржаној 18.03.2010.године, 

донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

 1. Усваја се Информација о реализацији 

Мјера за ублажавање ефеката свјетске економске 

кризе на општину Приједор 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-24/10                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Извјештај о реализацији Програма 

кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2009.години, 

Скупштина општине Приједор на XV сједници 

одржаној дана 18.03.2010.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Усваја се Извјештај о реализацији 

Програма кориштења средстава за унапређење 

пољопривредне производње у 2009.години 

 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-25/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Извјештај о реализацији средстава за 

развојне пројекте и подстицај запошљавања у 

2009.години, Скупштина општине Приједор на XV 

сједници одржаној 18.03.2010.године, донијела је 

донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Усваја се Извјештај о реализацији 

средстава за развојне пројекте и подстицај 

запошљавања у 2009.години 

 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-26/10       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.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 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

Одлуку о измјени и допуни Ревизије Регулационог 

плана насеља „Пећани“ – Секција 1 и дијела насеља 

Доња Пухарска, Скупштина општине Приједор на 

XV сједници одржаној 18.03.2010.године, донијела 

је донијела је  

З А К Љ У Ч А К 

 

 1. Да се приликом реализације пројеката из 

Регулационог плана о измјени и допуни Ревизије 

Регулационог плана насеља „Пећани“ – Секција 1 и 

дијела насеља Доња Пухарска, не планира рушење 

објеката које грађани желе да задрже, односно 

врши рушење само неопходних постојећих објеката 

који се налазе у зони обухвата предвиђеног 

надвожњака. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-28/10        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
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На основу члана 72. став 2. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), а у вези са 

чланом 207. став 1. Закона о општем управном 

поступку („Службени гласник Републике Српске“, 

број: 13/02), разматрајући захтјев Ћулаја Ђорђе из 

Приједора,  Скупштина општине Приједор на XV 

сједници одржаној дана  18.03.2010.године, доноси 
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З А К Љ У Ч А К 

1. У Рјешењу Скупштине општине Приједор  број: 

01-475-41/08 од 26. 06. 2008. године погрешно је 

означено презиме и име тако да умјесто „Чулаја 

Ђорђе“ треба да стоји  „Ћулаја Ђорђо“, па се овим 

наведена грешка исправља. 

 

Број: 01-022-27/10               ПРЕДСЈЕДНИЦА   

Датум: 18.03.2010.г.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу одредаба члана 14.Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“,број:112/06), члана 18. Статута општине 

Приједор („Службени гласник општине 

Приједор“,број:5/05 и 9/07) и члана 140. 

Пословника Скупштине општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“,број: 

9/09), Скупштина општине Приједор, на XV 

сједници одржаној 18.03.2010.године, даје 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

1. На подручју општине Приједор 

неопходно је изградити објекте за потребе  

водоснабдијевања града Приједор и околних 

насеља, те је стога Скупштина општине Приједор 

донијела Одлуку о Плану  парцелације са 

урбанистичко-техничким условима. 

  

 за локацију бунара ЕБДД 2 и пумпне станице са 

линијом електроснабдијевања пумпне станице и 

припадајућим тлачним цјевоводом од пумпне 

станице до резервоара, на локалитету Доње 

Драготиње, план број: 03/02-287/09 од фебруара 

2010.године, 

 

Стога, ова Скупштина сматра да је 

основано да Влада Републике Српске донесе 

одлуку, у смислу члана 14. Закона о 

експропријацији, да је изградња објеката 

водоснабдијевања на подручју општине Приједор 

по пројекту SECO, на земљишту поближе 

означеном у Плану парцелације, од општег 

интереса и да се за те сврхе може приступити 

експропријацији непокретности које обухвата 

изградња. 

 

 2. Ово мишљење ће се објавити у 

„Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

Број:01-475-7/10                 ПРЕДСЈЕДНИК 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:18.03.2010.г.    Прим.Др.Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

 

Број: 02-40-277/10 

Датум: 26.02.2010.године 

 

 На основу члана 72. став. 3. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 46. Статута општине Приједор ("Службени 

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

Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 

1. Одобравају се новчана средства у износу од 

15.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор 

за суфинансирање трошкова рада ове медијске 

куће. 

 

2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 

Буџета општине Приједор, на терет ставке 614300 

Учешће у финансирању јавних медија,  на жиро 

рачун број: 562-007-00062639-92, отворен код 

Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009. 

 

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о 

извршењу исте стараће се Одјељење за финансије и 

иста ће бити објављена у "Службеном гласнику 

општине Приједор".   

Начелник Општине                                                  

                                            Марко Павић,с.р. 

* * * 

Број :  02-477-15/10. 

Датум: 19.03.2010. године 

 

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: 5/05), Начелник 

општине Приједор, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на давање замљишта и 

простора у закуп 

 

I 

Даје се сагласност А.Д. „Аутортранспорт“ 

Приједор - у стечају на давање у закуп земљишта и 

простора, на одређено вријеме, односно, до 

окончања поступка преноса власништва са Владе 

Републике Српске на општину Приједор, а најдуже 

до једне године. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста 

ће бити објављена у “Службеном гласнику 

општине Приједор” 

           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                            Марко Павић,с.р. 

* * * 

Број: 02-40-438 /10 

Датум: 23.03.2010.године 

 

 На основу члана 72. став. 3. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

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

члана 46. Статута општине Приједор ("Службени 

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

Начелник општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 

 

О Д Л У К У 
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1. Одобравају се новчана средства у износу од 

20.000,00 КМ ФК „Рудар – Приједор“ из Приједора 

ради наставка такмичења у Премијер лиги БиХ, 

сезона 2009/2010.   

 2. Средства из тачке 1. овог Закључка 

исплатити  из Буџета општине  Приједор, позиција 

6143001- Дотација за спортске клубове по 

програму, на жиро рачун број:562-007-00000145-08, 

ЈИБ: 4401534030001. 

       3. Ова одлука ступа на снагу даном 

доношења, а о извршењу истог стараће се 

Одјељење за финансије и објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Приједор“. 

               Начелник Општине                                                                       

                                                      Марко Павић,с.р. 

* * * 

Број: 02-40-453/10 

Датум:24.03.2010.године 

 

 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 5/05), начелник 

општине Приједор, д о н о с и 

 

О Д Л У К У 

о издавању сагласности на Програм кориштења 

средстава за унапређење пољопривредне 

производње за 2010. годину из Буџета општине 

Приједор 

 

I 

 Даје се сагласност на Програм кориштења 

средстава за унапређење пољопривредне производње за 

2010. годину из Буџета општине Приједор.   

II 

  Ова Одлука ступа н снагу даном доношења, а 

иста ће бити објављена у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

       Начелник Општине 

       Марко Павић,с.р     

* * * 

43 

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  

 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 

Општинске управе Приједор извршен је упис  

Заједница етажних власника стамбених зграда у: 

  

* Регистарском листу број  209/09 Рјешењем број: 

08-372-85/09 од 04.01.2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница  за управљање дјелом 

зграде солидарности, улаз број А Приједор, ул. 

Краља Александра бр. 41 улаз А 

Оснивачи: 26 етажних власника. 

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  зграде-

улазом за рачун 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  дјела зграде-улаза  

Заступа: Ковачевић Живко,предсједник Управног 

одбора,  самостално и без ограничења. 

 

* Регистарском листу број  210/10 Рјешењем број: 

08-372-2/10 од  18.01. 2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница за управљање 

зградом, Приједор, ул. Петра Петровића-Његоша 

бр. 4-а 

Оснивачи: 9 етажних власника зграде. 

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  зграде за 

рачун 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: Петроњић Миленко,предсједник 

Скупштине заједнице, самостално и без 

ограничења. 

 

* Регистарском листу број  211/10 Рјешењем број: 

08-372-3/10 од 25.01.2010.године. 

Назив и сједниште:Заједница етажних власника 

дијела зграде Карингтонка“ Улаз 34-Ц,Приједор ул. 

Краља Александра бр. 34-А 

Оснивачи: 10 етажних власника дијела - улаза. 

Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  зграде-

улазом - улажом за рачун 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  

дјела зграде-улаза  

Заступа: Селман Месудија,предсједник Скупштине 

заједнице,  самостално и без ограничења. 
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22   Рјешење о разрјешењу Директора Центра за социјални рад Приједор    42 

23   Рјешење о разрјешењу Директорице Туристичке организације општине Приједор  42 

24   Рјешење о разрјешењу Директорице „Галерија 96“ општине Приједор    43 

25   Рјешење о разрјешењу Директорице Центра за приказивање филмова Приједор  43 

26   Рјешење о именовању директорице ЗУ Дома здравља   Приједор    43 

27   Рјешење о именовању директора ЗУ Градска апотека   Приједор    43 

28   Рјешење о именовању директорице Дјечијег вртића  „Радост“ Приједор   44 

29   Рјешење о именовању директора  "Галерија 96" Приједор     44 

30   Рјешење о именовању директорице Туристичке организације  општине Приједор  44 

31   Рјешење о именовању директорице Центра за приказивање филмова  Приједор  44 
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-О- 

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

Скупштине општине и начелника општине. 

На основу члана 176. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 

9/09), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, 

дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125. 

Web adresa: www.opstinaprijedor.org. 

 
 


