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83
На основу члана 3. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“бр. 11/09, 18/95, 51/02) чланa 30. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,бр. 101/04, 42/05, 118/05) и
члана
18.
Статута
општине
Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,бр.
5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор на
XVIII сједници одржаној 24.06.2010.године,
донијела
ОДЛУКУ
о допунама Одлуке о комуналном реду
Члан 1.
У члану 21. Одлуке о комуналном реду
(„Службени гласник општине Приједор“,бр.
5/07-пречишћен текст), иза ријечи „садњу“,
додају се ријечи „и сјечу“.
Члан 2.
У члану 75. став 1. тачка 8., иза ријечи „садњу“,
додају се ријечи „ и сјечу“
У истом члану, тачка 9., иза ријечи „чланом 22“,
додаје се текст „осим радњи из тачке 10, 16 и 17
истог члана“.
Члан 3.
У члану 77., тачка 6. Иза ријечи „садњу“, додају
се ријечи „ и сјечу“.

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Члан 5.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћени текст Одлуке о комуналном реду, и
исти објави у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-022-86/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
84
На основу члана 12. Закона о локалној
самоуправи
(„Сл.гласник
Републике
Српске“,број: 101/04, 18/05 и 42/05), члана 18.
Статута општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор“,бр. 5/05 и 9/07) и члана 140.
Пословника Скупштине општине („Сл.гласник
општине Приједор“,бр. 9/09), Скупштина
општине Приједор на XVIII сједници одржаној
24.06.2010.године, донијела

ОДЛУКУ
о измјенама Одлуке број: 01-022-5/05
од 08.02.2005.године

Страна 79

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Члан 1.
У
Одлулци,
број
01-022-5/05
од
08.02.2005.године, у члану 1. Мијења се став
Тим за провођење Пројекта породичне
медицине на подручју општине Приједор, и то
како слиједи:
-под тачком „3“ „Љиљана Бабић“, начелница
Одјељења за друштвене дјелатности
-под тачком „4“, умјесто „Павковић
Спомента“, треба да стоји „Поповић
Славица“,

др.
др.

-под тачком „5“, умјесто „Бановић Ристо“,
треба да стоји „Миодраговић др. Младен“,
-под тачком „6“, умјесто „Берета др.
Александар“, треба да стоји „Миљуш др.
Александар“,
-под тачком „7“, умјесто „одборник“, треба да
стоји „потпредсједник“ и
-под тачком „8“, умјесто „Ивић др. Душко“,
треба да стоји „ Мирко др. Совиљ“.
Члан 2.
Све остале одредбе основне Одлуке остају на
снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-022-75/2010
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
85
На основу члана 30. Закона о уређењу простора
и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“ бр. 55/10) и члана 18. Статута општине
Приједор
(„Службени
гласник
општине
Приједор“ бр.5/05 и 9/07 ), Скупштина општине
Приједор на XVIII сједници одржаној дана
24.06.2010. године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Регулационог плана
пословне зоне „Чиркин Поље“ у Приједору –
Секција 1
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак израде и доношења Регулационог
плана пословне зоне „Чиркин Поље“ у
Приједору – Секција 1, у даљем тексту: Плана.
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Члан 2.
Израда Регулационог плана за простор
пословне зоне „Чиркин Поље“ у Приједору –
Секција 1 односи се на простор источно од
постојеће сервисно-услужне и
радне зоне
обострано уз магистрални пут Приједор –
Бањалука и радне и стамбене зоне „Свале“ те
насеља Чиркин Поље и западно од насеља
„Јањића пумпа“и корита ријечице Милошевица.
Простор који ће се обухватити Планом
( подручје планирања ) има површину од око
71,0 hа приказан је на графичком приказу
границе обухвата који је саставни дио ове
Одлуке.
Границе подручја из претходног става нису
коначне и могуће их је у мањем обиму мијењати
у току израде Плана из оправданих разлога.
Члан 3.
Смјернице за израду Плана су:
а) Усклађивање планских рјешења са новим
потребама развоја и уређења овог комплекса као
дијела урбаног подручја
б) Преиспитивање и дефинисање програмских
смјерница, планских одредница и просторних
рјешења у циљу рационалнијег кориштења и
уређења простора,
в) Изналажење рјешења за уклапање нових
капацитета са већ изграђеним локацијама и
инфраструктурим водовима тамо гдје то
технолошки захтјеви омогућују.
г) Дефинисање одговарајућих грађевинских и
других парцела у односу на исказане
појединачне
потребе
нових
привредних
капацитета и потребе за њиховим евенуалним
ширењем.
д) Анализа постојећег стања и детаљно
утврђивање планских услова и начина
кориштења простора са становишта нове
намјене.
Члан 4.
Изради Плана претходи израда Преднацрта
Плана
у сврху провјере потреба, жеља и
просторних могућности третираног подручја.
Преднацрт Плана разматра Савјет Плана,
Носиоц припреме Плана и овлаштени
представници организација утврђених у чл.32.
Закона о уређењу простора и грађењу.
Носиоц припреме упућује у приједлог нацтра у
даљу процедуру.
Члан 5.
Временски период за који се процјењују
плански параметри је 5 (пет) година.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке о приступању
изради Плана на подручју из члана 2. ове
Одлуке не може се градити, прометовати нити
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додјељивати земљиште у сврху изградње до
доношења Одлуке о усвајању Плана.
Став 1. овог члана не односи се на изградњу
објеката за које је издато одобрење за грађење
прије ступања на снагу ове Одлуке, ако није
истекла важност рјешења о одобрењу за
грађење.
Члан 7.
Носилац припреме за израду
Плана је
Одјељење за просторно уређење.

Органи, организације и предузећа из става 1.
овог члана дужни су сарађивати са Стручном
организацијом, давати јој приједлоге, мишљења,
примједбе и податке везане за рад на изради
Плана.
Члан 12.
На приједлог Одјељења за просторно уређење,
као Носилаца припреме, Скупштина општине
Приједор утврђује нацрт Плана, мјесто, вријеме
и начин излагања нацрта на јавни увид.

Носилац израде Плана је стручна организација
„Индустропројект“АД Приједор са којом је
Општина Пријеодор склопила уговор о изради
планске документације на годишњем нивоу
складу са проведеним конкурсом према Закону
о јавним набавкама.

О мјесту, времену и начину излагања нацрта
Плана на јавни увид, јавност ће се обавијестити
огласом у најмање два средства јавног
информисања најмање три пута с тим да се прва
обавјест објављује 15 дана прије почетка јавног
увида, а друге двије два дана узастопно,
непосредно пред почетак јавног увида.

Члан 8.
Средства за израду Плана осигураће се из
буџета општине Приједор.
Члан 9.
Садржај плана одређен је Правилником о
садржају планова (сл. гласник Републике
Српске бр. 7/03).
План ће се израдити на ажурним топографско –
катастарским подлогама у прописаној
размјери 1: 1000.
Члан 10.
Рок за израду Нацрта Плана је 45 ( четрдесет и
пет ) дана од дана доношења ове Одлуке, израде
ажурне геодетске подлоге и предаје носиоцу
израде .
Члан 11.
Носилац припреме Плана дужан је да у току
израде
Плана
обезбиједи
сарадњу
и
усаглашавање ставова, а Стручна организација
дужна је да сарађује са надлежним органима и
организацијама за послове планирања и
програмирања развоја, те предузећима у чијој је
надлежности
саобраћајна,
комунална
и
енергетска инфраструктура а да обавезно
прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од:
-Одјељење за привреду и пољопривреду
-Одјељење за стамбено-комуналне послове
„ПРЕДА“ Агенција за економски развој
општине Приједор
-Завод за изградњу града - Приједор,
-ОДКП „Водовод“ Приједор,
-Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
-„Српске поште“ Приједор и Телеком Приједор,
-ЈП Путеви Републике Српске
-ЈП Комуналне услуге као и
-организација
у
чијем
дјелокругу
су:
противпожарна заштита, заштита животне
околине и заштита културно-историјског и
природног наслијеђа,

Члан 13.
Нацрт Плана ће се изложити:
У просторијама Одјељења за просторно уређење
У просторијама носиоца израде
У просторијама МЗ Чиркин Поље
У просторијама Завод за изградњу града –
Приједор
Члан 14.
Носилац израде разматра приспјеле писмене
примједбе, пријелоге и мишљења на нацрт
Плана и сачињава
образложено писмено
мишљење о њима и доставља га Носиоцу
припреме и лицима која их доставила.
Члан 15.
Став
носиоца
израде
о
примједбама,
пријелогозима и мишљењима разматра се на
стручној расправи у року од 30 дна од
завршетка јавног увида.
По одржаној стручној расправи, носиоц
припреме утврђује приједлог Плана у складу са
закључцима са расправе и прелаже га
Скупштини општине на доношење.
Члан 16.
Стручна организација ће доставити Носоцу
припреме елаборат Плана у папирној форми и
електронску верзију Плана у броју примјерака
према уговору.
Стручна организација је дужна да изврши
допуну или исправку елабората Плана у складу
са прихваћеним писменим приједлозима и
мишљењима Носиоца израде у року од 30
( тридесет ) дана од њиховог достављања.
Члан 17.
Све стручне, административне и друге послове
у вези доношења Плана, обавиће Одјељење за
просторно уређење.
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Члан 18.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
Службеном гласнику општине Приједор.
Број:01-022-74/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
86
На основу члана 33. Закона о уређењу простора
и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
бр.55/10) и члана 18. Статута општине Приједор
(„Сл.гласник општине Приједор, бр.5/05“),
Скупштина
општине Приједор на XVIII
сједници одржаној дана 24.06.2010. године,
донијела ј
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о именовању Савјета за израду Регулационог
плана пословне зоне „Чиркин Поље“ у
Приједору – Секција 1
I
Образује се Савјет за израду Регулационог
плана пословне зоне „Чиркин Поље“ у
Приједору – Секција 1
II
У Савјет се именују:
1. Ћопић Драгана, дипл.инж.арх.
2. Обрадовић Љиљана, дипл.инж.грађ.
3. Вукадиновић Радан, дипл.инж.саобр.
4. Шарић Радан, геод.техн.
5. Војводић Боро, дипл. економиста, Начелник
Одјељења за привреду и пољопривреду
6. Јојић Бојан, дипл. менаџер, Представник
Агенције „ПРЕДА“
7. Ивић др. Дуко, одборник и
8. Бурсаћ Саша, одборник
III
Задатак Савјета дефинисан је чл.33. став 2.
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 55/10).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-111-95/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
87
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005 и
9/07) те члана 10. и 146. Пословника скупштине
општине Приједор ("Сл.гласник општине
Приједор",бр. 9/09), Скупштина општине
Приједор на ХVIII сједници одржаној дана
24.06.2010. године, донијела је
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Р Ј Е Ш Е Њ Е
о верификацији мандата одборника
I
Верификује се мандат ДРЉАЧА АЛЕКСАНДРУ
из
Приједора,
одборнику
САВЕЗА
НЕЗАВИСНИХ
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТАСНСД-МИЛОРАД ДОДИК Приједор
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор"
Број: 01-111-94/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
88
На основу члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“, бр.
5/05 и 9/07) и члана 146. Пословника
Скупштине општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор“, број 9/09),
Скупштина општине Приједор, на XVIII
сједници одржаној 24.06.2010.године д о н и ј е
л а је:
РЈЕШЕНЈЕ
о измјени Рјешења о именовању сталних радних
тијела Скупштине општине Приједор број: 01111-10/09
1. У Рјешењу о именовању сталних радних
тијела Скупштине општине Приједор број: 01111-10/09
(“Службени
гласник
општине
Приједор” број: 3/09, 5/09, 7/09 и 13/09) врше се
измјене у тачки 1. како слиједи:
- У Комисију за награде и признања именује се
Дрљача Александар умјесто Торбица Бошка,
- У Комисију за мјесне заједнице именује се
Вуковић Жељко, умјесто Торбица Бошка,
- У Комисију за друштвени положај жене и
равноправност полова именује се Ступар
Милена умјесто Поповић Славице
- У Одбор за социјалну заштиту именује се др.
Горан Предојевић умјесто Поповић Славице
2. Ово Рјешење ступа на снагу
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".

даном

3. Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћен текст Рјешења о именовању сталних
радних тијела Скупштине општине Приједор и
ист објави у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-111-96/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
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89
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
раду
Правобранилаштва РС- Сједиште замјеникa
Приједор за 2009.годину,Скупштина општине
Приједор на XVIII сједници одржаној дана
24.06.2010.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о раду Правобранилаштва
РССједиште
замјеникa
Приједор
за
2009.годину
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-76/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.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 активностима за
извршење
Акционог
плана
за
ромску
популацију у општини Приједор ,Скупштина
општине Приједор на XVIII сједници одржаној
дана 24.06.2010.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Извјештај о активностима за
извршење
Акционог
плана
за
ромску
популацију у општини Приједор.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-77/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.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 Приједлог мјера за
побољшање популационе политике у општини
Приједор ,Скупштина општине Приједор на
XVIII
сједници
одржаној
дана
24.06.2010.године, донијела је следећи
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ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Приједлог мјера за побољшање
популационе политике у општини Приједор, са
примједбама и приједлозима одборника.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор"
Број:01-022-78/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.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 раду
Пореске управе РС Подручни центар Приједор
,Скупштина општине Приједор на XVIII
сједници одржаној дана 24.06.2010.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о раду Пореске управе
РС Подручни центар Приједор.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-79/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
93
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 обнови
инфраструктуре
у
повратничким
и
избјегличким насељима и улагањa у одржив
повратак на подручју општине Приједор
2008/2009.године
,Скупштина
општине
Приједор на XVIII сједници одржаној дана
24.06.2010.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја
се
Информација
о
обнови
инфраструктуре у повратничким и избјегличким
насељима и улагања у одржив повратак на
подручју општине Приједор 2008/2009.године
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2.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-80/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
94
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 стању,
потребама и перспективама лица са посебним
потребама ,Скупштина општине Приједор на
XVIII
сједници
одржаној
дана
24.06.2010.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о стању, потребама и
перспективама лица са посебним потребама.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-81/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
95
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 статусу,
броју и структури развоојних пројеката које
треба реализовати у 2010.години према
Стратегији развоја општине Приједор 2008.2013.година, Скупштина општине Приједор на
XVIII
сједници
одржаној
дана
24.06.2010.године, донијела је следећи
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96
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 o прољетној
сјетви и садњи на подручју општине Приједор
,Скупштина општине Приједор на XVIII
сједници одржаној дана 24.06.2010.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација o прољетној сјетви и
садњи на подручју општине Приједор.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-83/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
97
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 стању
пчеларства на подручју општине Приједор ,
Скупштина општине Приједор на XVIII
сједници одржаној дана 24.06.2010.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о стању пчеларства на
подручју општине Приједор.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-84/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

ЗАКЉУЧАК
1.Усваја се Информација о статусу, броју и
структури развојних пројеката које треба
реализовати у 2010.години према Стратегији
развоја општине Приједор 2008.-2013.година.
2.Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-82/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

98
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКОПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 9. 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 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор», број: 9/09),
Скупштина општине Приједор на XVIII
сједници,
одржаној
24.06.2010.
године,
донијела ј е
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ОДЛУКУ
о преносу права својине на некретнинама
1. О д о б р а в а с е пренос права својине на
некретнинама - прибављање без накнаде
градског грађевинског земљишта, са свим
постојећим пратећим објектима и садржајима
„Градског стадиона“, у циљу регулисања
имовинско правних односа и привођења
земљишта
крајњој
намјени
предвиђеној
Измјенама и допунама Регулационог плана
централне зоне Приједора са споменичким
комплексом („Службени гласник општине
Приједор“, број: 7/07), које некретнине су
означене са:
А) према подацима Земљишно књижне
канцеларије Основног суда у Приједору:
-к.ч.бр. 278/1, зв. Пећани, ораница у пов.од 1050
м2,
-к.ч.бр. 278/2, зв. Пећани, ораница у пов.од 3134
м2,
-к.ч.бр. 278/3, зв. Пећани, ораница у пов.од 300
м2,
-к.ч.бр. 277/1, зв. Пећани, ораница у пов.од 2260
м2,
-к.ч.бр. 276, зв. Пећани, ораница у пов.од 5360
м2,
-к.ч.бр. 257/3, зв. Пећани, ораница у пов.од 40
м2,
-к.ч.бр. 259/8, зв. Пећани, ораница у пов.од 40
м2,
-к.ч.бр. 271/7, зв. Пећани, ораница у пов.од 10
м2,
-к.ч.бр. 259/4, зв. Пећани, ораница у пов.од 1333
м2,
-к.ч.бр. 271/8, зв. Пећани, ораница у пов.од 40
м2,
-к.ч.бр. 282/15, зв. Пећани, ораница у пов.од 88
м2,
-к.ч.бр. 282/1, зв. Фудбалско игралиште у пов.од
20960 м2,
-к.ч.бр. 273/4, зв. Пећани, ораница у пов.од 800
м2,
-к.ч.бр. 282/16, зв. Пећани, градилиште у пов.од
169 м2,
-к.ч.бр. 282/13, зв. Пећани, ораница у пов.од
1496 м2,
-к.ч.бр. 282/35, зв. Пећани, ораница у пов.од 4
м2,
-к.ч.бр. 282/12 зв. Пећани, ораница у пов.од
1687 м2,
-к.ч.бр. 282/36, зв. Пећани, ораница у пов.од 220
м2,
-к.ч.бр. 257/1, зв. Пећани, ораница у пов.од 1240
м2,
-к.ч.бр. 257/8, зв. Пећани, ораница у пов.од 51
м2,
-к.ч.бр. 257/9, зв. Пећани, ораница у пов.од 8 м2,
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-к.ч.бр. 257/10, зв. Пећани, ораница у пов.од 88
м2,
-к.ч.бр. 257/5, зв. Пећани, ораница у пов.од 859
м2,
-к.ч.бр. 257/11, зв. Пећани, двориште у пов.од
224 м2,
-к.ч.бр. 259/5, зв. Пећани, ораница у пов.од 937
м2,
-к.ч.бр. 259/11, зв. Пећани, двориште у пов.од 5
м2,
-к.ч.бр. 259/7, зв. Пећани, ораница у пов.од 670
м2,
-к.ч.бр. 259/13, зв. Пећани, двориште у пов.од 20
м2,
-к.ч.бр. 259/12, зв. Пећани, двориште у пов.од 7
м2,
уписане у зк.ул.бр.789 к.о. Приједор као
државна својина
са
уписаним
правом
располагања у корист Фудбалског клуба „ Рудар
– Приједор“ из Приједора са дијелом 1/1.
Б) према подацима катастарског операта
земљишта:
-к.ч.бр. 1036/1, зв. Фудбалско игралиште у пов.
од 23 480 м2,
-к.ч.бр. 1036/2, зв. Фудбалско игралиште у
пов.од 4 м2,
-к.ч.бр. 1036/3, зв. Фудбалско игралиште у
пов.од 26 м2,
уписане у пл.бр. 2705 к.о. Приједор I као посјед
Омладинског фудбалског клуба са дијелом 1/1.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да, у складу са одредбама члана 9.
Закона о грађевинском земљишту («Службени
гласник Републике Српске», бр: 112/06),
закључи уговор о преносу права располагања на
некретнинама наведеним у тачки 1. ове Одлуке
без накнаде на Општину Приједор, са
Фудбалским клубом „ Рудар – Приједор“ из
Приједора.
3. Општина Приједор ће, у складу са буџетским
средствима, вршити редовно одржавање објекта
„Градски стадион“ у Приједору.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,
Број:01-022-85/10
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:24.6.2010.г Прим. др Азра Пашалић,с.р.
99
АКТИ НАЧЕЛНИКА
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
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гласник општине Приједор", број: 5/2005),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
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: 562-00700062639-92, 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".
Број: 02-40-958/10
Датум:28.5.2010.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), а у вези
са чланом 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), и Одлуке о усвајању Буџета општине
Приједор за 2010.годину („Службени гласник
општине Приједор“, број: 13/09), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства А.Д.
„Топлана“ Приједор у износу од 300.000,00 КМ
(словима:тистотинехиљада
конвертибилних
марака) на име субвенције за набавку мазута за
грејну сезону 2009/2010 годину.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор за
2010.годину, на терет ставке 614400 Субвенција
А.Д. Топлани,
на жиро рачун број:
5620070000068052, ЈИБ: 4400700950002, у шест
једнаких мјесечних рата, тј. по 50.000,00 КМ.
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".
Број: 02-40- 338/10 Начелник Општине
Датум:07.6.2010.г.
Марко Павић,с.р.
***
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
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ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 10.000,00 KM Женском рукометном
клубу „МИРА“ Приједор из Приједора ради
наставка такмичења клуба у овој полусезони.
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, са
позиције Текућа буџетска резерва, на жиро
рачун
број:
562-007-00002587-54,
ЈИБ:
4400721950002.
3. Задужује се Одјељење за финансије
да изврши економску и функционалну
класификацију трошкова из претходног става.
4. 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“.
Број: 02-40-915/10
Датум:15.6.2010.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
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: 5/05 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
узроковоне поплавама на стамбеним објектима
I
Именује се Комисија за процјену штете
узроковане поплавама на стамбеним објектима
на подручју општине Приједор, у периоду од 20.
до 24. 06.2010.године, у саставу:
1.
2.
3.

Драшко Мармат, предсједник,
Рајка Здјелар, члан и
Ђуро Умићевић, члан.

II
Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да увидом у стање на стамбеним
објектима на подручјима која су била захваћена
поплавама
у
периоду
од
20.
до
24.06.2010.године, утврди ниво насталих штета.
III
Обавезује се Комисија да одмах
приступи извршењу датог задатка, те да
извјештај о процјени насталих штета доставити
Начелнику општине Приједор.
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IV
Техничку помоћ на терену члановима
комисије из тачке I овог рјешења пружаће
стручни сарадници за послове мјесних
заједница.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, и исто ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број: 02-111-98/10 Начелник Oпштине
Датум:24.6.2010.г.
Марко Павић,с.р.
***
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: 5/05 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за процјену штете
узроковоне поплавама на пољопривредним
усјевима
I
Именује се Комисија за процјену штете
узроковане поплавама на пољопривредним
усјевима на подручју општине Приједор, у
периоду од 20. до 24. 06.2010.године, у саставу:
1.Радован Милосављевић, предсједник,
2.Алија Сикирић, члан и
3.Новак Анђић, члан.
II
Задатак Комисије из тачке I овог
рјешења је да увидом у стање на
пољопривредним усјевима на подручјима која
су биле захваћена поплавама у периоду од 20.
до 24.06.2010.године, утврди ниво насталих
штета.
III
Обавезује се Комисија да одмах
приступи извршењу датог задатка, те да
извјештај о процјени насталих штета доставити
Начелнику општине Приједор.
IV
Техничку помоћ на терену члановима
комисије из тачке I овог рјешења пружаће
стручни сарадници за послове мјесних
заједница.
V
Ово рјешење ступа на снагу даном
доношења, и исто ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број: 02-111-97/10
Датум:24.6.2010.г.

Начелник Oпштине
Марко Павић,с.р.
***
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На основу члана 43. став 1. алинеја 8. Закона о
локалној самоуправи („ Службени гласник
Републике Српске, број: 101/04, 42/05, и 118/05),
а у вези са чланом 36. Статута општине
Приједор
(„Службени
гласник
општине
Приједор“, број: 5/2005)Начелник општине,
доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЈЕСТА ОПШТИНСКЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
Члан 1.
У глави другој „Систематизација радних мјеста,
стручна спрема, опис послова и задатака у
служби са бројем извршилаца“ у члану 25.
Одјељење за друштвене дјелатности, назив
радног мјеста под тачком 1.2. самостални
стручни сарадник за социјална и здравствена
питања и породицу, мијења се у „самостални
стручни сарадник за здравство, социјална
питања и невладине организације“ и под тачком
1.3. самостални стручни сарадник за омладину и
сарадњу са невладиним организацијама (НВО),
мијења се у „ самостални стручни сарадник за
омладину и породицу“.
Члан 2.
У глави другој „Систематизација радних мјеста,
стручна спрема, опис послова и задатака у
служби са бројем извршилаца“ у истом напријед
наведеном члану, у поглављу 1. мијења се назив
Одсјека, тако да умјесто „ Одсјек за социјална и
здравствена питања, породицу, омладину,
пружање правне помоћи и сарадњу са
невладиним организацијама (НВО), треба да
стоји „Одсјек за образовање, здравство,
социјалну заштиту, правну помоћ и невладине
организације“ и у поглављу 2. умјесто „Одсјек
за просвјету, науку, културу, спорт и физичку
културу, треба да стоји „ Одсјек за спорт,
културу, омладину и породицу“.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу
даном
доношења и исти ће бити објављен у
„Службеном гласнику Општине Приједор“.
Број:02-022-1/09
Начелник општине
Датум:10.6.2010. г. Марко Павић,с.р.
100
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
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ОГЛАС
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. 08-372-31/10 од
30.3.2010.године, извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број 137/05, УПИС
промјене лица овлашћеног за заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА
ЗГРАДЕ – ЛАМЕЛА IV, Приједор, ул. Вука
Караџића бр. 30-ц, и то како слиједи: Нови
законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Пећанац Гина умјесто ранијег
Јусуфагић Хилмије.
___________________________________
* Одјељење за стамбено – комуналне послове,
Општинске административне службе Приједор,
на темељу рјешења бр. 08-372-40/10 од
10.06.2010.године, извршило је у регистру
заједница етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број 61/04, УПИС промјене

лица
овлашћеног
за
заступање
ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Приједор, ул. Вука
Караџића бр. 30-б, и то како слиједи: Нови
законски заступник заједнице са даном овог
уписа је Ђукић Чадомир умјесто ранијег
Дуратовић Ибрахима.
___________________________________
* Одјељење за стамбено – комуналне послове,
Општинске административне службе Приједор,
на темељу рјешења бр. 08-372-343/10 од 11.06.
2010.године, извршило је у регистру заједница
етажних власника стамбених зграда, у
регистарском листу број 102/05, УПИС
промјене лица овлашћеног за заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ,
Приједор, ул. Петра Петровића- Његоша Ф-1, Б1 и то како слиједи: Нови законски заступник
заједнице са даном овог уписа је Дошен Весна
умјесто ранијег Булић Миле.
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Акти Начелника општине
- Одлулка о одобравању средстава ИПЦ „Козарски вјесник“
- Одлулка о одобравању средстава а.д. „Топлана“ Приједор
- Одлука о одобравању средстава ЖРК „Мира“ Приједор
- Рјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама
На стамбеним објектима
- Рјешење о именовању Комисије за процјену штете узроковане поплавама на
Пољопривредним усјевима
-Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних мјеста Општинске административне службе
Огласни дио
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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.

