ГОДИНА XIX
УТОРАК 20.07.2010.
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На основу одредаба члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05), одредаба
члана 125. Закона о уређењу простора
и
грађењу(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 55/10), члана 286. Закона о стварним
правима („Службени гласник Републике Српске“,
број:124/08), а у вези са одредбама 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), Скуштина општине Приједор је на XIX
сједници одржаној 19.07.2010.године, донијла
ОДЛУКУ
о утврђивању начина рјешавања имовинских и
других права на земљишту додијељеном по
Пројекту „Приједор 2000- Дом за све људе“
I- ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се начин
рјешавања
имовинско-правних
односа
на
земљишту, које је општина Приједор додијелила
без накнаде избјеглим и расељеним лицима,
домицилном
становништву
из
категорије
породица погинулих бораца, ратним војним
инвалидима и
дргим лицима, по Пројекту
„Приједор 2000-Дом за све људе“ и на земљишту
додијељеном за колективну стамбену изградњу,

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.
као и поступак издавања накнадног одобрења за
грађење.
Члан 2.
Поступак и начин рјешавања имовинскоправних односа из члана 1. ове одлуке везан је за
врсту уписаног права на додијељеном земљишту
у
земљишној књизи и катастарском операту
земљишта, а односи се на слиједеће уписе:
1. земљиште које је по земљишној књизи уписано
као државна својина, са правом располагања у
корист пштине Приједор, а у катастарском
операту земљишта уписано је као посјед општине
Приједор;
2. земљиште које је по земљишној књизи уписано
као државна својина, са правом располагања у
корист различитих правних лица, а у
катастарском операту земљишта уписан је посјед
тих правних лица;
3. земљиште које је по земљишној књизи уписано
као државна својина, са правом коришћења
физичких лица, а у катастарском операту
земљишта уписано је највећим дијелом као посјед
АД „Пољопроизвод“ Приједор и мањим дијелом
као посјед физичких лица;
4. земљиште које је по земљишној књизи уписано
као државна својина, без означеног носиоца права
располагања, а у катастарском операту земљишта
уписано је као посјед општине Приједор и посјед
различитих физичких лица и
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5. земљиште на којем је и у земљишној књизи и у
катастарском операту земљишта уписано неко
друго право, које није наведено у тачкама 1. до 4.
овог члана.
Члан 3.
На начин рјешавања имовинско-правних
односа на додијељеном земљишту, поред врсте
уписа земљишта, утицаће и врста доказа, којим
лице, које тражи рјешавање имовинско-правних
односа
на одређеној грађевинској парцели,
доказује своје право на посјед исте.
Право на посјед одређене грађевинске парцеле
доказиваће се слиједећим актима:
1.

рјешењем о
остваривању права на
додјелу грађевинског земљишта без
накнаде ради изградње индивидуалног
стамбеног објекта и уговором о условима
и начину додјеле грађевинског земљишта
без накнаде;

2. потврдом или увјерењем надлежног
општинског органа о додјели парцеле,
односно Информативног центра или Тима
за координацију на додјели парцела.
Уколико лице које посједује одређену
грађевинску парцелу нема ни један од наведених
аката, дужно је да, уколико има статус избјеглог
и расељеног лица достави потврду о томе издату
од стране Министарства за избјегла и расељена
лица- ОМИ Приједор, а у колико има статус
борца, породице погинулих и РВИ-а да о томе
достави доказа издат од стране Општинског
одјељења за борачко инвалидску заштиту.

II-ФОРМИРАЊЕ И ПРОВОЂЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ У
ЗЕМЉИШНОЈ КЊИЗИ И
КАТАСТАРСКОМ ОПЕРАТУ ЗЕМЉИШТА
Члан 4.
Сва лица из члана 1. ове одлуке којима је
додијељено земиште без накнаде и која на један
од наведених начина докажу да им је додијељено
одређено грађевинско земљиште, дужна су да
пред Републичком управом за геодетске и
имовинско-правне послове-Подручна јединица
Приједор покрену поступак
формирања
грађевинске парцеле.
Члан 5.
Лица која на додијељеном земљишту
формирају грађевинску парцелу остварују право
да надлежном општинском одјељењу поднесу
захтјев за издавање накнадног одобрења за
грађење.
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III- ПОСТУПАК РЈЕШАВАЊА ИМОВИНСКОПРАВНИХ ОДНОСА НА
ДОДИЈЕЉЕНОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 6.
Након формирања грађевинске парцеле,
општина Приједор ће, на захтјев лица коме је
рјешењем додијељено грађевинско земљиште без
накнаде, а које земљиште је у земљишној књизи
уписано
као државна својина, са правом
располагања у корист општине или само као
државна својина,
а у катастарском операту
земљишта је уписано
као посјед општине
Приједор, донијети допунско рјешење са тачним
подацима о парцели ( број и површина парцеле).
Члан 7.
Лица којима буде донесено допунско
рјешење испуњавају услове да на формираној
грађевинској парцели, уз раније рјешење о
додјели земљишта без накнаде и уговор, упишу
право својине
у земљишној књизи и у
катастарском операту земљишта.
Члан 8.
За
објекте изграђене на додијељеном
грађевинском земљишту, које је у земљишној
књизи уписано као државна својина у корист
различитих правних лица, издаће се одобрење за
грађење, а имовинско-правни односи између
општине Приједор и уписаних правних лица
рјешаваће се у посебном поступку.
Члан 9.
Лица која
докажу посједовање
земљишта, које је у земљишној књизи уписано у
корист физичких лица,
а за које постоји
претпоставка да је раније одузето по неком
правном основу и да им је за исто плаћена
одређена новчана накнада, такође могу поступити
на начин прописан одредбама члана 5. ове
одлуке, након провођења рјешења о одузимању
земљишта у земљишним књигама, односно
рјешавања имовинско-правних односа.
Члан 10.
Свим другим лицима која су изградила
објекте на земљишту, које је уписано по
земљишној књизи као државна својина, са правом
располагања у корист општине Приједор или
само као државна својина, а у катастарском
операту земљишта је уписано као посјед општине
Приједор, а која немају рјешење о додјели и
уговор, као ни потврду или увјерење надлежног
органа, или други доказ из члана 3. став 3. Ове
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одлуке, омогући ће се издавање накнадног
одобрења за грађење, под слиједећим условима:
1. да са општином Приједор закључе уговор о
оснивању права грађења
на земљишту које
посједују или
2.да у поступку легализације изграђеног објекта
плате накнаду за земљиште
на којем су
изградили објекат, и то :
- 10 КМ/1м2 земљишта на
локацији „Аеродромско насеље“ и
- 5 КМ/1м2 земљишта за све остале
локације.
Уколико лица поступе на начин описан под
тачком 1. овог члана стичу право власништва на
објекту, а на земљишту ће бити уписани као
носиоци права грађења, како је то предвиђено
одредбама члана 286. до 303. Закона о стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике
Српске“,број: 124/08).
Уколико лица поступе на начин описан под
тачком 2. овог члана стичу право власништва и на
објекту и на земљишту.
IV-РЈЕШАВАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА КОЈЕМ СУ
ИЗГРАЂЕНИ ОБЈЕКТИ КОЛЕКТИВНОГ
СТАНОВАЊА
Члан 11.
Поступак и начин
који је описан у
поглављу I, II и III, примјениће се и на рјешавање
имовинско-правних и других питања везаних за
грађевинско земљиште на којем су изграђени
објекти колективног становања,
а након
дефинисања узајамних односа између општине
Приједор и надлежних министарстава у Влади
Републике Српске, која су учествовала у
суфинансирању изградње тих објеката.
V-ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА НАКНАДНОГ
ОДОБРЕЊА ЗА ГРАЂЕЊЕ
Члан 12.
Бесправно изграђеним и започетим објектима
или дијеловима објеката сматрају се сви објекти
или дијелови објеката који су изграђени или
започети без одобрења за грађење или мимо
издатог одобрења за грађење.
Одредбе ове одлуке не односе се на бесправно
изграђене пословне објекте.
Члан 13.
Инвеститор, односно власник објекта ( у
даљем тексту инвеститор ) из претходног члана
дужан је да поднесе захтјев за легализацију
објекта, односно захтјев за накнадно одобрење за
грађење за објекат дефинисан тим чланом.
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Захтјев за издавање накнадног одобрења
за грађење може се поднијети најкасније до
01.01.2012.године.
По истеку рока дефинисаног у претходном ставу,
престаје могућност прибавлања накнадног
одобрења за грађење.
.
Члан 14.
Сви поступци који су покренути у
вријеме важења Закона о уређењу простора
(„Сл.гласник РС“ бр.84/02), а нису окончани до
дана ступања на снагу Закона о уређењу простора
и грађењу („Сл.гласник РС“ бр.55/1 ) окончаће се
у складу са ранијим законом, осим ако је нови
закон повољнији за инвеститора, о чему ће се
исти изјаснити.
Инвеститори
поступака
окончаних
издавањем одобрења за грађење, а без формиране
и проведене грађевинске парцеле у земљишним
књигама дужни су формирати и провести
грађевинску парцелу у складу са овом одлуком и
важећом планском документацијом.
Члан 15.
У поступку прибављања накнадног
одобрења за грађење, у складу са прописаном
процедуром, инвеститор објекта је дужан
надлежном одјељењу
поднијети захтјеве за
издавање:
а) извода из проведбеног планског
документа (регулациони план, урбанистички
пројекат или план парцелације ), у сврху
формирања грађ.парцеле.
б) локацијских услова и
в) одобрења за грађење.
Члан 16.
Извод из проведбеног планског документа
издаје се прије или у току израде локацијских
услова, а у сврху формирања и провођења
грађевинске парцеле у катастарском операту
земљишта и у земљишној књизи.
Локацијски услови се издају на основу
расположивог плана проведбеног карактера, а за
подручја која нису обухваћена документима
проведбеног карактера на основу просторног
плана, у складу са Законом.
Члан 17.
Уз захтјев за издавање локацијских услова,
инвеститор објекта је дужан приложити и
слиједеће:
- копију катастарског плана са уцртаним
објектом који се легализује;
- рјешење, уговор, увјерење или потврда
надлежног органа о додјели;
земљишта и
-остале расположиве документе (доказе).
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Члан 18.
Уз захтјев за одобрење за грађење инвеститор
стамбеног објекта је дужан приложити:
локацијске услове или урбанистичку
сагласност
копију катастарског плана са проведеном
грађ. парцелом
доказ о власништву или праву грађења и
посједовни лист
упрошћени главни пројекат у два
примјерка
извјештај о обављеној ревизији техничке
документације за објекте бруто грађевинске
површине преко 400 м2
рјешење о утврђивању висине накнаде за
уређење градског грађевинског земљишта и
једнократне ренте, те доказ о уплати утврђеног
износа накнаде, односно уговор
о начину
измиривања ових обавеза.
Уз захтјев за одобрење за грађење инвеститор
стамбено-пословног или пословно-стамбеног
објекта је дужан, уз прилоге из става 1. овог
члана, приложити и остале доказе одређене
Законом.
Члан 19.
Упрошћени главни пројекат који се прилаже
уз захтјев за издавање накнадног одобрења за
грађење, како је то опусано у претходном члану,
треба да садржи:
технички опис;
предмјер и прерачун радова;
основе карактеристичних етажа и један
карактеристичан пресјек у размјери 1: 100;
фотографије свих фасада у формату 13 x
18 цм;
статичко мишљење о стабилности и
могућности легализације објекта и
поједностављене
прилоге
свих
инсталација
Члан 20.
Накнада
за
уређење
градског
грађевинског и осталог грађевинског земљишта и
накнада за природне погодности -једнократна
рента ( у даљем тексту: накнаде) ће се
обрачунавати само за изграђену инфраструктуру
која није резултат улагања средстава инвеститора.
Као доказ о учешћу у изградњи постојеће
инфраструктуре инвеститор прилаже потврду
(увјерење) надлежне службе мјесне заједнице.
Накнада за уређење градског грађевинског и
осталог грађевинског земљишта и једнократна
рента за изграђену инфраструктуру која није
резултат улагања инвеститора ће се обрачунавати
у складу са Законом о грађевинском земљишту
(„Сужбенигласник
Републике
Српске“,
бр.112/06), Одлуком о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Општине Приједор“,
бр.11/07) и овом одлуком.
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Члан 21.
Накнаде
за
уређење
градског
грађевинског земљишта и једнократна рента из
става 2. претходног члана ове одлуке
обрачунавају се на слиједећи начин:
1 % од стварно утврђених
трошкова за објекте до 100 м2
корисне површине стамбеног
простора
50 % од стварно утврђених
трошкова за објекте до 200 м2
корисне површине стамбеног
простора
80 % од стварно утврђених
трошкова за објекте преко 200 м2
корисне површине стамбеног
простора
За пословне просторе у стамбенопословним и пословно-стамбеним објектима
обрачунате накнаде се не умањују.
Све остале накнаде (доприноса за
финансирање премјера и катастра, претварање
пољопривредног у грађевинско земљиште и др.)
плаћају се у складу са важећим прописима.
Члан 22.
Инвеститори изграђених објеката са
одобрењем за грађење
издатим послије
16.05.2003.године, који су уплатили накнаду по
основу ренте (једнократне ренте) за објекте преко
80 м2 корисне површине, а који су приликом
изградње објеката одступли од одобрене
пројектне документације, у поступку издавања
новог одобрења за грађење достављају доказ о
раније извршеној уплати који ће се уважити у
новом поступку.
VI-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Овлашћује
се
Начелник
општине
Приједор да упоступку рјешавања имовинскоправних односа на земљишту које је додијељено
на начин описан у члану 1. ове одлуке, доноси
допунска рјешења и да закључује уговоре о
оснивању права грађења на том земљишту.
Број:01-022-93/10
Приједор
Датум:19.07.2010.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 28. Закона о основном
образовању и васпитању ( „Службени гласник
РС“ број 74/08 и 71/09 ) , члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 18. Статута
општине Приједор („Службени гласник општине
Приједор „ број 5/05 и 9/07), Скупштина
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општине Приједор на XIX сједници, одржаној
дана 19.07.2010.године, донијела је

општини Приједор, које су уврштене у мрежу
основних школа у Републици Српској.

ОДЛУКУ
о уписном подручју

Члан 2.
Одлуком о броју и просторном распореду
основних школа у Републици Српској-мрежа
школа ( „Службени гласник РС“ број 54/10) у
општини Приједор утврђен је слиједећи број и
просторни распоред јавних основних школа:

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се границе уписног
подручја за дванаест јавних основних школа у
Редб
рој
1.

Назив и сједиште

Подручно одјељење

Просторни распоред

ОШ „Петар Кочић“-Приједор, Петог корпуса
бб

Горњи Орловци

Приједор

Горњи Јеловац
Горња Пухарска
2.

ОШ „Бранко Чопић“-Приједор, Рудничка бр.
13

Гомјеница

Приједор

3.

ОШ „Доситеј Обрадовић“- Приједор, Пећани
бб

Тукови

Приједор

Расавци
Хамбарине
Ризвановићи
Чараково
Зецови
4.

ОШ
„Десанка
Максимовић“-Приједор,
Бранислава Нушића бр. 7

Доњи Гаревци

Приједор

5.

ОШ“Јован Цвијић“-Брезичани бб

Черјеци
Горња Драготиња
Доња Драготиња
Волар
Цикоте

Приједор

6.

ОШ“Петар Петровић Његош“- Буснови бб.

Томашица
Ракелића Луг
Средња Марићка
Горња Марићка
Криваја

Приједор

7.

ОШ“Бранко Радичевић“-Петрово бб.

Ракелићи
Миљаковци
Пејићи

Приједор

8.

ОШ“Јован Дучић“-Ламовита бб

Доња Бистрица
Бабићи

Приједор

9.

ОШ“Младен Стојановић“-Љубија, ул.Драге
Лукића бб

Миска Глава

Приједор

Горња Равска
Љескаре
Шурковац
Доња Љубија
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Приједор

Јелићка
Средња Ламовита
Нишевићи
Горњи Петров Гај
11.

ОШ“Ћирило и Методије“-Трнопшоље бб

Петров Гај
Јаруге
Горњи Гаревци

Приједор

12.

ОШ“Козарац“-Козарац, ул.Маршала Тита бб

Камичани

Приједор

Члан 3.
Школа која је на основу мреже школа уврштена у
регистар основних школа Републике Српске има
своје уписно подручје на основу којег се врши
упис ученика. Јавне школе дужне су поштовати
границе уписног подручја.
Члан 4.
За основне школе у општини Приједор
утврђују се границе уписног подручја како
слиједи:
1.Опис граница уписног подручја ОШ“Петар
Кочић“-Приједор
Граница уписног подручја Основне школе „Петар
Кочић“ Приједор почиње од Жељезничке станице
Приједор у улици Солунска, гдје је тромеђа
школског подручја Основне школе „Петар Кочић“
Приједор, Основне школе „Бранко Ћопић“
Приједор
и
Основне
школе
„Десанка
Максимовић“ Приједор. Даље граница иде
жељезничком пругом Бања Лука-Нови Град у
правцу Новог Града до подвожњака, односно
Козарске улице.
а) Од подвожњака на жељезничкој прузи иде
Козарском улицом (у даљем тексту десна страна
улица у смјеру описа пада у школско двориште)
до раскршћа са Кнежопољском улицом. Даље
Кнежопољском улицом до раскршћа са улицом
Петра Кочића, улицом Петра Кочића до раскршћа
са улицом Ђуре Салаја, лијево од улице Ђуре
Салаја до краја улице Друге Крајишке бригаде,
Улицом Друге Крајишке бригаде до пјешачког
моста на потоку Пухарске пресјеца окомити
поток Пухарску и улицу Османа Џафића код
надвожњака са улицом Народног фронта.
Наставља улицом Народног фронта до потока
Глибаја, узводно потоком Глибаја до улице
Душка Брковића. Даље лијево улицом Душка
Брковића до границе са насељем Чејреци, што је
тромеђа школског подручја Основне школе
„Петар Кочић“ Приједор, Основне школе
„Десанка Максимовић“ Приједор и Основне
школе „Јован Цвијић“ Брезичани.
Даље подручје обухвата насељена мјеста (Опис
насељених мјеста објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор“, број:10/85. и

1/2006.) Горња Пухарска, Црна Долина, Горњи
Јеловац, Велико Паланчиште, Божиће, Горње
Орловце и Доње Орловце.
На мјесту гдје источна граница Доња Орловача
пресијеца жељезничку пругу Бања Лука-Нови
Град нова граница иде жељезничком пругом у
правцу Нови Град до Жељезничке станице
Приједор у улици Солунска, гдје је и почетак
описа горе наведеног уписног подручја.
2.Опис граница уписног подручја ОШ „Бранко
Ћопић“-Приједор
Граница уписног подручја Основне школе
„Бранко Ћопић“ Приједор почиње од зграде
Жељезничке станице Приједор у улици Солунска,
гдје је тромеђа уписних подручја Основне школе
„Бранко Ћопић“ Приједор, Основне школе „Петар
Кочић“ Приједор и Основне школе „Десанка
Максимовић“ Приједор.
Од наведене тромеђе граница иде улицом Вука
Караџића (у даљем тексту лијева страна улица у
смјеру описа пада у наведено уписно подручје) до
раскршћа са улицом Николе Пашића, затим десно
улицом Николе Пашића до Трга Маркса и
Енгелса, гдје је тромеђа уписних подручја
Основне школе „Бранко Ћопић“ Приједор,
Основне школе „Десанка Максимовић“ Приједор
и Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Приједор.
Од наведене тромеђе, односно Трга Маркса и
Енгелса граница наставља лијево улицом Краља
Петра И Олободиоца до моста на ријеци Сани.
Даље граница наставља узводно ријеком Саном
до границе са насељеним мјестом Миљаковци
(Жегер).
Граница уписног подручја наставља границом
насеља Гомјеница (која пада у подручје) и
Миљаковци до насеља Ћела, те наставља
границом насеља Гомјеница и насеља Ћела до
Доњих Гареваца, те границом насеља Гомјеница и
насеља Доњих Гареваца до тромеђе насеља
Доњих Гареваца и Орловаче. Од наведене
тромеђе наставља границом насеља Орловача и
насеља Доњих Гареваца до жељезничке пруге
Бања Лука- Нови Град. даље наставља
жељезничком пругом у правцу Новог Града до
Жељезничке станице Приједор, односно до
почетка описа горе наведеног уписног подручја.
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(Опис насељених мјеста објављен у „Службеном.
гласнику општине Приједор“, број: 1/06).
3. Опис граница уписног подручја ОШ“Доситеј
Обрадовић“-Приједор
Граница школског подручја Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ Приједор почиње од
тромеђе уписног подручја Основне школе
„Доситеј Обрадовић“ Приједор, школског
подручја Основне школе „Бранко Ћопић“
Приједор на тргу Маркса и Енгелса и школског
подручја Основне школе „Десанка Максимовић“
Приједор.
Од наведене тромеђе граница иде улицом Вожда
Карађорђа (у даљем опису лијева страна од
описане границе пада у уписно подручје) до
раскршћа са улицом Војводе Путника до моста
Пухарска, затим наставља узводно потоком
пухарска до магистралног пута Бања Лука- Нови
Град. Даље иде магистралним путем у правцу
Новог Града до улице Рахима Бајрамовића
(Тринаесте).
Улицом Рахима Бајрамовића до ријеке Сане,
наставља узводно ријеком Саном до границе
насељеног мјеста Раковчани и Приједор (у
Туковима). Даље иде границом насељеног мјеста
Раковчани и Приједор до тромеђе са насељеним
мјестом Хамбарине. Од наведене тромеђе граница
иде границом насељеног мјеста Приједора и
Хамбарине до тромеђе са насељеним мјестом
Чараково. Даље наставља границом насељеног
мјеста Приједора и Чаракова до ријеке Сане.
Наставља низводно ријеком Саном до моста на
ријеци Сани. Од моста на ријеци Сани граница
иде улицом Краља Петра I Ослободиоца до Трга
Маркса и Енгелса гдје је и почетак описа.
У ово уписно подручје спадају још насељена
мјеста : Зецови, Расавци, Ништавци и Алишићи.
(Опис насељених мјеста објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор“, број:10/85. и
1/2006.)
Напомена: Овом уписном подручју припојено је
уписно подручје раније Основне школе
Хамбарине. Разлог је: школа у Хамбаринама још
не испуњава услове за самосталну Основну
школу. Уписно подручје ове школе није
промијењено, већ само припојено ОШ „Доситеј
Обрадовић“. Када се стекну услови за отварање
нове Основне школе, већ унапријед дефинисано
уписно подручје ове школе ће бити издвојено из
матичне школе. Сада ова школа има статус
Подручног одјељења.
Опис граница овог уписног подручја је слиједећи:
уписном
подручју Подручног одјељења
Хамбарине
припадају
насељена
мјеста:
Хамбарине, Ризвановићи, Бишћани, Чараково и
Раковчани. ( Опис насељених мјеста објављен у
„Службеном гласнику општине Приједор“,
број:10/85 и 1/2006).
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За насељено мјесто Чараково раније је постојала
алтернатива да се умјесто школи у Хамбаринама
ово насељено мјесто припоји Основној школи
„Доситеј Обрадовић“ Приједор, о чему постоји
захтјев МЗ Хамбарине и сагласност бивше
основне школе Хамбарине.
4. Опис уписног подручја ОШ“Десанка
Максимовић“-Приједор
Граница уписног подручја Основне школе
„Десанка Максимовић“ Приједор почиње од
зграде Жељезничке станице Приједор у улици
САолунска, гдје је уједно и тромеђа уписних
подручја Основне школе „Десанка Максимовић“
Приједор, Основне школе „Петар Кочић“
Приједор и Основне школе „Бранко Ћопић“
Приједор.
Од наведене тромеђе граница иде улицом Вука
Караџића (у даљем тексту десна страна улице у
смјеру описа пада у школско подручје) до
раскршћа са улицом Николе Пашића, даље
наставља десно улицом Николе Пашића до
раскршћа са улицом Краља Петра И
Ослободиоца, односно Трга Маркса и Енгелса .
Од Трга Маркса и Енгелса иде улицом Вожда
Карађорђа до раскршћа са улицом Војводе
Путника. Десно улицом Војводе Путника до
потока Пухарска, узводно потоком Пухарска до
магистралног пута Приједор-Нови Град. Затим
наставља магистралним путем у правцу Нови
Град, до границе насељеног мјеста Чејреци
(односно мјеста званог Тринаеста). Даље граница
иде у правцу сјевера границом насељеног мјеста
Чејреци и Приједор (Доња Пухарска) до улице
Душка Брковића, а што је уједно тромеђа уписног
подручја Основне школе „Десанка Максимовић“
Приједор, Основне школе „Петар Кочић“
Приједор и Основне школе „Јован Цвијић“
Брезичани. Наведеном уписном подручју припада
насељено мјесто Доњи Гаревци (Опис насељених
мјеста објављен у „Службеном гласнику општине
Приједор“, број:10/85. и 1/2006).
5. Опис граница уписног подручја ОШ „Јован
Цвијић“-Брезичани
Уписном подручју Основне школе „Јован
Цвијић“-Брезичани припадају слиједећа насељена
мјеста: Брезичани, Чејреци, Горња Јутрогошта,
Марини, Горња Драготиња, Доња Драготиња и
Цикоте.
Напомена:новом реорганизацијом овом уписном
подручју припадају и насељена мјеста Доњи
Волар и Горњи Волар.( Опис насељених мјеста
објављен у „Службеном гласнику општине
Приједор“ број. 1/06)
6. Опис граница уписног подручја ОШ“Петар
Петровић Његош“-Буснови
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Уписном подручју Основне школе „Петар
Петровић Његош“- Буснови припадају насељена
мјеста: Марићка, Буснови, Томашица, Криваја и
Ракелића Луг. (Опис насељених мјеста објављен у
„Службеном гласнику општине Приједор“ број:
1/2006).
7. Опис граница уписног подручја ОШ“Бранко
Радичевић“-Петрово
Уписном подручју Основне школе „Бранко
Радичевић“ Петрово припадају насељена мјеста:
Петрово,
Миљаковци,
Гаћани,
Ракелићи,
Саничани и Пејићи. ( Опис насељених мјеста
објављен у „Службеном гласнику општине
Приједор“, број: 1/2006).
8. Опис граница уписног подручја ОШ“Јован
Дучић“-Ламовита
Уписно подручје Основне школе „Јован Дучић“
Ламовита почиње на тромеђи уписног подручја
Основне школе „Јован Дучић“ Ламовита, Основне
школе „Вук Караџић“ Омарска и Основне школе
„Козарац“ у Козарцу. Граница се налази на
пропусту магистралног пута Бања Лука-Нови
Град и потока Вријеска. Од наведене тромеђе
граница иде у правцу сјевера потоком Вријеска (а
што је граница насељених мјеста Камичани и
Бабићи). Обухватајући највећи дио насељеног
мјеста Бабићи, горњи дио насељеног мјеста
Ламовита, горњи дио насељеног мјеста Омарска и
цијело насељено мјесто Бистрица. Даље иде
границом насељених мјеста Бистрица и Омарска,
пресијеца магистрални пут Бања Лука-Нови Град,
иде
магистралним
путем
Нови
Град,
пресијецајући
насељена
мјеста
Омарску,
Ламовиту и Бабиће. Десно у правцу описа
припада уписном подручју Ламовита, а лијево
уписном подручју Омарска. Магистралним путем
граница иде до пропуста на магистралном путу и
потока Вријеска, односно на почетак описа. (Опис
насељених мјеста објављен
у „Службеном
гласнику општине Приједор“број: 1/2006).
9. Опис граница уписног подручја ОШ“ Младен
Стојановић“-Љубија
Уписном подручју Основне школе „Младен
Стојановић“ Љубија припадају насељена мјеста:
Миска Глава, Љескаре, Калајево, Југовци,
Бришево, Раљаш, Жуне, Тисова, Горња Равска и
Доња Равска; дио Љубије према граници описаној
за школско подручје бивше О.Ш. „Хасан Кикић“
у Доњој Љубији, с тим да десни дио подручја у
смјеру описа припада Основној школи „Младен
Стојановић“, а лијеви Подручној школи Доња
Љубија.*
Напомена: Ранија Основна школа „Хасан Кикић“
у Доњој Љубији је интегрисана у Основну школу
„Младен Стојановић“ Љубија. Данас она има
статус Подручног одјељења у саставу Основне
школе „Младен Стојановић“ Љубија. Уписно
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подручје бивше основне школе је припојено
Основној школи „Младен Стојановић“ Љубија.
Опис овог школског подручја је слиједећи:
школском подручју бивше Основне школе „Хасан
Кикић“ из Доње Љубије припадали су насељена
мјеста:Љескаре, Калајево; Доњи Волар, Дио
Југоваца, Горњи Волар, Шурковац, Миска Глава,
Доња Равска и дио насељеног мјеста Љубија.
Полазећи од планског пута к.ч. број: 760 (све к.ч.
у даљем тексту односе се на К.О. Љубија)
пресијеца жељезничку пругу, локални пут и
избија на улицу I. Антуновића, пресијеца улицу I.
Антуновића, Љубијски поток и избија на плански
пут к.ч. број 707. Даље наставља у правцу
сјеверо-истока до к.ч. број 704, те иде сјеверном
страном к.ч. број 704, сјеверном страном к.ч. број
37111, 3828, 3627, 3626, 3625 и избија на плански
пут 3659, наставља планским путем 3650 у првцу
југа и избија на границу насељених мјеста Љубија
и Раљаш.
Новом реорганизацијом насељено мјесто Горњи
Волар и Доњи Волар припојени су Основној
школи „Јован Цвијић“ Брезичани. Разлог: ближа и
боља комуникација, веза и путеви. Насеље
Љскаре имају Подручну школу у саставу Основне
школе „Младен Стојановић“ Љубија.
Горе описана школска подручја су данас
јединствено уписно подручје Основне школе
„Младен Стојановић“ Љубија као матичне школе,
која у свом саставу има пет Подручних одјељења,
међу њима и школу у Доњој Љубији.( Опис
насељених мјеста објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор, број: 1/06).
10.Опис граница уписног подручја ОШ“Вук
Караџић“-Омарска
Школско подручје Основне школе „Вук Караџић“
Омарска почиње од тромеђе школског подручја
Основне школе „Вук Караџић“ Омарска, Основне
школе „Јован Дучић“ Ламовита и Основне школе
„Козарац“ у Козарцу, која се налази на пропусту
магистралног пута Бања Лука- Нови Град и
потока Вријеска.
Од наведеног мјеста граница иде магистралним
путем у правцу Бања Луке пресијецајући
насељена мјеста Бабићи, Ламовита и Омарска, до
мјеста гдје магистрални пут пресијеца границу
насељених мјеста Омарска и Бистрица, с тим што
десно у правцу описа припада уписном подручју
Основне школе „Вук Караџић“ Омарска, а лијево
школском подручју Основне школе „Јован
Дучић“ Ламовита.
Даље уписном подручју Основне школе „Вук
Караџић“ Омарска припадају насељена мјеста:
Нишевићи, Градина, Јелићка, Кевљани, дио
Бабића, дио Ламовите и Горњи Петров Гај. (опис
насељених мјеста објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор“, број:10/85 и
1/2006).
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11. Опис граница уписног подручја ОШ“ Ћирило
и Методије“-Трнопоље
Уписно подручје Основне школе „Ћирило и
Методије“ Трнопоље чине насељена мјеста:
Трнопоље, Доњи Петров Гај, Горњи Гаревци,
Јаруге и алтернативно Хрнићи.(Опис насељених
мјеста објављен у „Службеном гласнику општине
Приједор“, број: 1/2006).

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Приједор“.

12.
Опис
граница
уписног
подручја
ОШ“Козарац“-Козарац
Уписно подручје Основне школе „Козарац“ у
Козарцу обухвата слиједећа насељена мјеста:
Козарац, Брђани, Дера, Камичани, Козаруша и
алтернативно Хрнићи. Опис насељеног мјеста
Хрнићи и његова алтернативна подјела уписног
подручја (разграничење) између Основне школе
„Козарац“ из Козарца и Основне школе „Ћирило
и Методије“ из Трнопоља је урађена. (Опис
насељених мјеста објављен у „Службеном
гласнику општине Приједор“, број: 1/2006.
године).
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеног гласнику општине
Приједор“.
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На основу члана 7.и 20. Закона о привредним
друштвима („ Сл. гласник РС“, број 127/08), члана
12. и 30. Закона о локалној самоуправи („Сл.
гласник РС“, број: 101/04 и 42/05) и члана 18.
Статута општине Приједор („Сл. Гласник опшине
Приједор“, број: 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор, на XIX сједници одржаној 19.07.2010.
године, доноси
ОДЛУКУ
О измјени и допуни Одлуке о оснивању
привредног друштва „Аутотранспорт“ а.д.
Приједор 21.05.2010.године број: 01-022-65/10 и
гласи:

Број: 01-022-92/10
Приједор
Датум:19.07.2010.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 20. Закона о привредним
друштвима („Сл.гласник РС“,број: 127/08) члана
12. И 30. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“,број: 101/04 и 42/05) и члана 18.
Статута општине Приједор („Сл.гласник општине
Приједор“,број. 5/05 и 9/07), Скупштина општине
Приједор
на
XIX
сједници
одржаној
19.07.2010.године, донијела је
ОДЛУКУ
О давању сагласности на употребу имена
општине Приједор у пословном имену
Привредног друштва „Аутотранспорт Приједор“
акционарско друштво Приједор
Члан 1.
Даје се сагласност на употребу имена
општине
Приједор
у
пословном
имену
Привредног друштва „Аутотранспорт Приједор“
акционарско друштво Приједор.

Број:01-022-94/10
Приједор
Датум:19.07.2010.

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

Члан 1.
Мијења се члан 1. Одлуке о оснивању
Привредног друштва „Аутотранспорт“ а.д.
Приједор и сада гласи:
„Овом Одлуком Скупштина општине
Приједор
оснива
привредно
друштво
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор, у даљем
тексту: Друштво, а по претходно донесеној
Одлуци Владе Републике Српске о преносу права
власништва
број:
0471-02-2-1825/09
од
01.10.2009.године.
Одлуком о оснивању регулише се:
1. Оснивач Друштва,
2. Фирма и сједиште оснивача,
3. Дјелатност,
4. Уписани и уплаћени основни капитал Друштва,
5. Облик и одговорност Друштва,
6. Број акција, номинална вриједност, врста и
класа акција и право из акција,
7. Број акција сваке врсте и класе које су издате,
8. Неновчани улог,
9. Органи, заступање и одлучивање у Друштву,
10.Трошкови оснивања,
11.Трајање и престанак Друштва.
Члан 2.
Мијења се члан 3. Одлулке о сада гласи:
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Друштво послује под пословним именом
“Аутотранспорт Приједор“, акционарско друштво
Приједор.
Скраћена
фирма
Друштва
гласи:
“Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор.
Члан 3.
У осталом дијелу Одлука о оснивању
Привредног друштва „Аутотранспорт“ а.д.
Приједор се не мијења.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-95/10
Приједор
Датум:19.07.2010.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
***
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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 XIX
сједници одржаној
19.07.2010.године д о н и ј е л а је:

РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни Рјешења о именовању сталних
радних тијела
Скупштине општине Приједор број: 01-111-10/09
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, 13/09 и 5/10)
врше се измјене и допуне у тачки 1. како слиједи:
-IX Савјет за безбједност
У Савјет за безбједност именује се
Драшко Ђенадија, умјесто Драгице ВукмирВујаковић
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-111-112/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.07.2010. Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
***

Број 6/10

106
ОДЛУКЕ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ 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 XIX сједници,
одржаној 19.07.2010. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о прибављању непокретности без накнаде
1. О д о б р а в а с е прибављање без накнаде
права својине на објекту „Ватрогасни дом“ и
права коришћења и посједа на градском
грађевинском земљишту, које је према подацима
Земљишно књижне канцеларије Основног суда у
Приједору означено са:
-к.ч.бр.283/13, пут у површини од 911 м2,
-к.ч.бр. 283/3, двориште и пословна зграда у
површини од 3273 м2,
-к.ч.бр. 283/22, двориште у површини од 120 м2,
-к.ч.бр. 283/23, двориште у површини од 80 м2,
уписане у зк.ул.бр. 1290 к.о. Приједор, као
државна својина са уписаним правом коришћења
у корист Добровољног ватрогасног друштва
Приједор.
Према подацима катастарског операта земљишта,
предметне некретнине су означене са:
- к.ч.бр. 904/1, кућа и зграда у површини од 530
м2 и двориште у површини од 2668 м2,
-к.ч.бр. 904/2, двориште у површини од 86 м2,
-к.ч.бр. 904/3, двориште у површини од 1409 м2 и
кућа у пов.од 25 м2,
-к.ч.бр. 904/4, двориште у површини од 234 м2,
-к.ч.бр. 904/5, двориште у површини од 41 м2,
-к.ч.бр. 904/6, двориште у површини од 8 м2,
уписане у пл.бр.3470 к.о. Приједор I као посјед
Добровољног Ватрогасног друштва са дијелом
1/1.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да, у складу са законским одредбама,
закључи уговор о преносу права својине на
објекту и права коришћења на земљишту на
Општину Приједор без накнаде, са Добровољним
Ватрогасним друштвом Приједор.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,
Број:01-022-89/10.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.07.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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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 XIX сједници,
одржаној 19.07.2010. године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
1. О д о б р а в а с е прибављање без накнаде
градског грађевинског земљишта, које је према
подацима Земљишно књижне канцеларије
Основног суда у Приједору означено са:
-к.ч.бр. 518/37 у пов.од 60 м2 уписана у зк.ул.бр.
1395 к.о. Приједор, уписане као државна својина,
са правом коришћења у корист ЈП Завод за
изградњу града Приједор.
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене са
к.ч.бр. 859/4 у пов. од 60 м2 уписане у пл.бр.
3039 к.о. Приједор I као посјед Општине
Приједор.
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ОДЛУКУ
о куповини некретнина
1.
О д о б р а в а с е куповина некретнинаградског
грађевинског
земљишта,
ради
регулисања имовинско-правних односа, у сврху
привођења земљишта трајној намјени у складу са
Регулационим планом подручја Матарушко поље
2 и насеља Тукови – секција 1 („Службени
гласник Општине Приједор“, број:13/07), које
некретнине су означене са:
Према подацима Земљишне књиге грунтовнице:
- к.ч.бр. 27/227, зв. Шљункара у површини од 262
м2,
уписана у зк.ул.бр. 8612 к.о. Приједор, као
својина Радивојац Ненада Мирослава са дијелом
1/1.
Према подацима катастарског операта земљишта:
- к.ч.бр. 3747/6, њива у површини од 224
м2,уписана у пл.бр. 5216.к.о. Приједор I као
посјед Радивојац Ненада Мирослава са дијелом
1/1.

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор».

2.
Д а ј е с е сагласност Начелнику
општине Приједор да, у циљу регулисања
међусобних права и обавезе уговорних страна,
закључи купопродајни уговор са Радивојац
Мирославом, о куповини некретнина наведених у
тачки 1. ове одлуке по цијени од 70 КМ по 1м2
земљишта(што укупно износи 18 340 КМ), која
цијена је утврђена од стране сталног судског
вјештака грађевинске струке, односно да са
именованим закључи уговор о компензацији
разлике вриједности некретнина које су предмет
куповине, са износом
новчаних накнада
обрачунатих по основу природних погодности
земљишта и накнаде за уређење градског
грађевинског земљишта, обрачунатих у поступку
издавања накнадне урбанистичке сагласности за
надзиђивање два спрата пословно стамбеног
објекта у улици Српских Великана у Приједору.

Број:01-022-91/10.
Приједор
Датум,19.07.2010.г

3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор»,

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 коришћења на
некретнинама на Општину Приједор, са
предузећем
ЈП
„Завод
за
изградњу
града“Приједор, трајно и без накнаде.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др Азра Пашалић,с.р.
***
На основу одредаба члана 9. и члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени
гласник
општине
Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник
општине
Приједор»,
број:9/09),
Скупштина општине Приједор на XIX сједници,
одржаној 19.07.2010. године, д о н и ј е л а ј е

Број:01-022-90/10.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.07.2010.г Прим. Др Азра Пашалић,с.р.
***
107
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 10. и члана 33. Закона о
измјенама и допунама Закона о цивилној заштити
( „ Службени Гласник Републике Српске „ број
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29/10 од 29.04.2010. године ) и члана 28. Статута
Општине Приједор ( „ Службени гласник
Општине Приједор „ број 2/2000 ) Начелник
Општине Приједор доноси
ОДЛУКУ
о обавези доношења властитих планова цивилне
заштите и спровођењу мјера и задатака заштите и
спашавања
Члан 1.
Одређују се привредна друштва и друга правна
лица која обављају дјелатности која су од значаја
за заштиту и спашавање, односно која могу
представљати опасност по људе, животиње и
животну средину, те организације које спроводе
образовне, друштвене, медицинске и друге
активности које подразумијевају заштиту или
бригу о већем броју људи, да су обавезна
израђивати и доносити властите планове цивилне
заштите и самостално или по захтјеву
Општинског штаба цивилне заштите спроводити
мјере и задатке цивилне заштите.
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„ Елкер „ Љубија
„ Јавор „ Приједор
„ТВЕК „ Љубија
Спортска дворана „ Младост „
„ Липа Дрво „ Омарска
Члан 3.
Субјекти из члана 2. ове одлуке дужни су Одсјеку
цивилне заштите Општине Приједор доставити
копију донесеног плана цивилне заштите и
ажуран преглед властитих материјално-техничких
средстава и опреме која се по потреби може
ставити у функцију заштите и спашавања
становништва и материјалних добара на подручју
Општине Приједор.
Члан 4.
За спровођење ове одлуке као и мјера и задатака
цивилне заштите одговорни су руководиоци
субјеката наведених у члану 2. одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
биће објављена у Службеном Гласнику Општине
Приједор.

Члан 2.
Субјекти из члана 1. ове одлуке су:
Арцелор Митал, д.о.о. Приједор
Рудник жељезне руде „ Љубија “
Дом здравља Приједор
ЈКП „ Водовод „
ЈКП „ Комуналне услуге „ Приједор
Рибњак „ Саничани „
Српске шуме ШГ Приједор
ОО Црвеног крста Приједор
Национални парк „ Козара „
Електродистрибуција РЈ Приједор
Фабрика кекса „ Мира „ Приједор
„ Импро „ Брезичани
„ Приједорчанка „
„ Петрол „ Приједор
„ Приједорпутеви „ Приједор
Колска радионица Приједор
Општа болница Приједор
Дом пензионера Приједор
Дјечији вртић „ Радост „
Основне школе у Приједору
Средње школе у Приједору
Високошколске установе у Приједору
Ветеринарска станица Приједор
Аеро клуб Приједор
„ Боснамонтажа „ Приједор
„Метална индустрија „ Приједор
Централна топлана Приједор
Завод за заштиту мушке дјеце и омладине

Број: 02-81-11/10
Начелник Општине
Датум: 08.07.2010. године
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 )
и
члана 35. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/05 и 9/07), Начелник општине Приједор,
д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности
I
Даје се сагласност на Одлуку о усклађивању
Одлуке о организовању Јавне здравствене
установе Дома здравља Приједор.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
иста ће бити објављена у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:02-022-87/10
Начелник Општине
Датум:08.07.2010.године
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
I
Одобравају се новчана средства у износу од
6.000,00 КМ, Меџлису Исламске заједнице
Приједор, Извршни одбор, за организацију и укоп
есхумираних, који ће се одржати 25.јула
2010.године на стадиону „Берек“ у МЗ Приједор
III.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6139003 Трошкови сахрана несталих и незбринутих лица,
на жиро рачун број: 3384102200255038, отворен
код
UniCredit
Zagrebačka
Banka,
ЈИБ:4402737430001.
III
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:02-40-1274/10
НачелникОпштине
Датум:20.07.2010.године
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
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу пензионера
Приједор
I
Одобравају се новчана средства у износу од
20.000,00 КМ Удружењу пензионера општине
Приједор на име помоћи пензионерима, a према
Плану утрошка средстава из буџета општине
Приједор за помоћ пензионерима у 2010.години.
II
Планом буџета за 2010.годину планирана су
средства у износу од 210.000,00 КМ, учешће у
финансирању Удружења пензионера општине
Приједор. Укупно одобрена средства по овој
одлуци износе 20.000,00 КМ, а у складу са
Планом утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима у
2010.години и биће уплаћена на жиро рачун
Удружења пензионера општине Приједор, број:
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria
Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење
финансија општине Приједор.
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IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:02-40-1216/10
Начелник Општине
Датум:19.07.2010.године
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
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у укупном износу
од 30.800,00 КМ, Невладиним и Омладинским
организацијама општине Приједор на основу
Јавног конкурса за избор најповољнијег пројекта
у области
запошљавања, пољопривреде,
привреде, туризма, здравства, образовања,
културе, социјалне заштите, екологије, људских
права, јачања демократског друштва и развоја
спорта, објављеног у Гласу Српске и Козарском
вјеснику, као и веб страници општине Приједор.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 61430091
Финансирање
пројеката
Невладиних
организација, на жиро рачуне Невладиних и
Омладинских организација, на основу уговора о
додјели
средстава
за
финансирањесуфинансирање
пројеката
Невладиних
и
Омладинских организација закључених са
Општином Приједор и корисницима, дана
23.06.2010.године.
III
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:02-3-17/10
Начелник Општине
Датум:02.07.2010.године
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
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 11.300,00 КМ, Невладиним и
Омладинским организацијама општине Приједор
на основу Јавног конкурса за избор најповољнијег
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пројекта у области запошљавања, пољопривреде,
привреде, туризма, здравства, образовања,
културе, социјалне заштите, екологије, људских
права, јачања демократског друштва и развоја
спорта, објављеног у Гласу Српске и Козарском
вјеснику, као и веб страници општине Приједор.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке Буџетска
резерва, на жиро рачуне Невладиних и
Омладинских организација, на основу уговора о
додјели
средстава
за
финансирањесуфинансирање
пројеката
Невладиних
и
Омладинских организација закључених са
Општином Приједор и корисницима, дана
23.06.2010.године.
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:02-3-17/10
Начелник Општине
Датум:02.07.2010.године
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
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у укупном износу
од 40.713,00 КМ, Омладинским организацијама
општине Приједор на основу Јавног конкурса за
избор најповољнијег пројекта у области
побољшања положаја младих општине Приједор,
објављеног у Гласу Српске и Козарском вјеснику,
као и веб страници општине Приједор.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 614200
Омладина и питања младих, на жиро рачуне
Омладинских организација, на основу уговора о
додјели средстава за финансирање пројеката
Омладинских организација закључених са
Општином Приједор и корисницима, дана
23.06.2010.године.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу исте стараће се Одјељење за финансије
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и иста ће бити објављена у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:02-40-563/10
Начелник Општине
Датум:02.07.2010.године
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
ОДЛУКУ
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ, Аеро-клубу „Приједор“ из
Приједора за организацију манифестације ХV
Петровдански падобрански куп , који ће се
одржати у Приједору 03. и 04 .јула 2010.године.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6143002 Ревијалне
општинске
и
републичке
манифестације, на жиро рачун број: 562-00700002558-44, отворен код Развојне банке, ЈИБ:
4401530800007.
III
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:02-40-1170/10
Начелник Општине
Датум:01.07.2010.године
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
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ Рукометном клубу „Приједор“ из
Приједора, на име трошкова за завршетак
такмичења ове спортске сезоне и
наставак
такмичења у Премијер лиги Босне и Херцеговине.
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, позиција 6143001Дотација за спортске клубове по програму, на
жиро рачун број:5655022800000259, отворен код
Бобар банке, ЈИБ:4400718140008.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
о извршењу исте стараће се Одјељење за
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финансије и биће објављена у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:02-40-1093/10
Начелник Општине
Датум:29.06.2010.године
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
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
2.000,00 КМ, привредном субјекту „ИНВИНГИНВЕСТ ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о., власник Бојић
Стојан, на
име подстицајних средстава за
запошљавање 1 (једног) радника.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 614200 Пројекат:
„Подстицај
послодавцима
за
запшљавање нових радника«, на жиро рачун број:
562-007-00000279-91, отворен код НЛБ Развојна
банка Приједор, ЈИБ: 4400694880005.
III
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".
Образложење
Начелник општине Приједор је расписао Јавни
позив за додјелу подстицајних средстава за
самозапошљавање и запошљавање незапосленим
лицима и послодавцима са подручја општине
Приједор и исти је, дана 06.04.2010. године,
објављен у Козарском вјеснику, број:
0240-541/10.
Обзиром да се субјекат „ ИНВИНГ-ИНВЕСТ
ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о. пријавио на Јавни позив и
да испуњава све услове прописане истим, а што је
утврђено од стране Комисије за оцјену пријава и
избор потенцијалних корисника подстицајних
средстава из Буџета општине, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Број:02-40-541-4/10
Начелник Општине
Датум:16.07.2010.године 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
I
Одобравају се новчана средства у износу од
2.000,00 КМ, привредном субјекту
ЗКР „
ГРАМЕР “, власник Имамовић Хилмија, на име
подстицајних средстава за запошљавање
1
(једног) радника.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 614200 Пројекат:
„Подстицај
послодавцима
за
запшљавање нових радника«, на жиро рачун број:
1610450045360050, отворен код РЕИФФЕИСЕН
банка Приједор, ЈИБ: 4506782530009.
III
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".
Образложење
Начелник општине Приједор је расписао Јавни
позив за додјелу подстицајних средстава за
самозапошљавање и запошљавање незапосленим
лицима и послодавцима са подручја општине
Приједор и исти је, дана 06.04.2010. године,
објављен у Козарском вјеснику, број:
0240-541/10.
Обзиром да се субјекат ЗКР „ ГРАМЕР“
пријавио на Јавни позив и да испуњава све услове
прописане истим, а што је утврђено од стране
Комисије
за
оцјену
пријава
и
избор
потенцијалних корисника подстицајних средстава
из Буџета општине, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Број:02-40-541-3/10
Начелник Општине
Датум:16.07.2010.године 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
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ, привредном субјекту
ЗР „ КЛАС
ПРОМЕКСА“, власник Мркаљ Асема, на име
подстицајних средстава за запошљавање 5 (пет )
радника.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 614200 Пројекат:
„Подстицај
послодавцима
за
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запшљавање нових радника«, на жиро рачун број:
562-007-808-79844-09, отворен код НЛБ Развојна
банка Приједор, ЈИБ: 4507591050003.
III
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".
Образложење
Начелник општине Приједор је расписао Јавни
позив за додјелу подстицајних средстава за
самозапошљавање и запошљавање незапосленим
лицима и послодавцима са подручја општине
Приједор и исти је, дана 06.04.2010. године,
објављен у Козарском вјеснику, број:
0240-541/10.
Обзиром да се субјекат ЗР „ КЛАС ПРОМЕКСА“
пријавио на Јавни позив и да испуњава све услове
прописане истим, а што је утврђено од стране
Комисије
за
оцјену
пријава
и
избор
потенцијалних корисника подстицајних средстава
из Буџета општине, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Број:02-40-541-2/10
Начелник Општине
Датум:16.07.2010.године
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
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
4.000,00 КМ, привредном субјекту
ЗР „ КОП
ТЕЈИЋ“, власник Тејић Милојица, на име
подстицајних средстава за запошљавање 2 (два)
радника.
II
Средства из тачке 1. ове Одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 614200 Пројекат:
„Подстицај
послодавцима
за
запшљавање нових радника«, на жиро рачун број:
567-363-25000-11454, отворен код ВОЛКСБАНК
Приједор, ЈИБ: 4506991610001.
III
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".
Образложење
Начелник општине Приједор је расписао Јавни
позив за додјелу подстицајних средстава за
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самозапошљавање и запошљавање незапосленим
лицима и послодавцима са подручја општине
Приједор и исти је, дана 06.04.2010. године,
објављен у Козарском вјеснику, број:
0240-541/10.
Обзиром да се субјекат ЗР „КОП ТЕЈИЋ“
пријавио на Јавни позив и да испуњава све услове
прописане истим, а што је утврђено од стране
Комисије
за
оцјену
пријава
и
избор
потенцијалних корисника подстицајних средстава
из Буџета општине, одлучено је као у
диспозитиву ове одлуке.
Број : 02-02-40-541-1/10
Начелник Општине
Датум : 16.07.2010.године Марко Павић, с.р.

***
На основу члана 18. и члана 46. Статута општине
Приједор („Сл.гласник општине Приједор“
број 5/2005 и 9/07), те приједлога Комисије за
додјелу подстицајних средстава из Буџета
општине Приједор , Начелник општине Приједор,
д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
6.000,00 КМ, награђеном привредном субјекту
„АрцелорМиттал“ д.о.о Приједор,
на
име
награде по Јавном позиву за избор најбољег
привредника.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6143004 Пројекат: "Награђивање привредних субјеката" на
жиро рачуне награђеног педузећа
„АрцелорМиттал“ д.о.о. Приједор број : 161-045002-004-0043 отворен код Раифеисен банке.
III
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".
Образложење
На Јавни позив по пројекту „Избор најбољег
привредника на подручју општине Приједор за
2009. годину“ пријавила су се 2 предузећа и то :
„Арцелор Миттал“д.о.о Приједор и „Чулић“ д.о.о.
Приједор.
Комисија за додјелу подстицајних средстава из
Буџета општине Приједор, именована рјешењем
Начелника општине Приједор број 02-111-93/10,
од 15.05.2010. године, након извршеног бодовања
приспјелих пријава, је предложила да се награда
за најбољег привредног субјекта у општини
Приједор за 2009. годину додијели предузећу
„АрцелорМиттал“ д.о.о. Приједор.
Обзиром да је један од стратешких планова
Општине Приједор подстицај развоја малих и
средњих предузећа и да су Буџетом општине
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предвиђена средства за награђивање најбољих
привредника, одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.
Број: 02-40-543-1/10
Начелник Општине
Датум:13.07.2010.године
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 и 9/2007),
Начелник општине Приједор,
д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ, предузећу „БГ ЕНЕРГО-ТИМ“ д.о.о
Приједор, на име помоћи при увођењу система
управљања
квалитетом
са
захтјевима
међународно признатих система (ИСО 9001).
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6143003
Пројекат: "Подршка увођењу стандарда квалитета
(сертификација)"
на
жиро
рачун
број:
5620070000259627 отворен код НЛБ Рарвојне
банке а.д.
III
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".
Образложење
Дана 05.07.2010. године, предузеће „БГ ЕНЕРГОТИМ“ д.о.о. Приједор, пријавило се на Јавни
позив за додјелу средстава за подршку увођењу
стандарда квалитета (сертификација). Након
увида у приложену документацију, Комисија за
додјелу подстицајних средстава из Буџета
општине Приједор, је установила да поменуто
предузеће испуњава услове предвиђене у Јавном
позиву и донијела одлуку да се истом додијеле
новчана средства у изноду од
5.000,00 КМ.
Обзиром да је један од стратешких планова
Општине Приједор, подстицај развоја малих и
средњих предузећа и да су Буџетом општине
предвиђена средства подршке увођења стандарда,
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
Број : 02-40-542-1/10
Начелник Општине
Датум : 13.07.2010.године 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
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општине Приједор", број: 5/2005 и 9/2007),
Начелник општине Приједор,
д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ, предузећу „ГЕОМАП“ д.о.о
Приједор,
на
име помоћи при увођењу
међународних стандарда за квалитет према
моделу ИСО 9001:2008 – Систрем менаџмента
квалитета.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6143003
Пројекат: "Подршка увођењу стандарда квалитета
(сертификација)"
на
жиро
рачун
број:
5520210002334115 отворен код Хyпо-алпе-адриа
банке.
III
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".
Образложење
Дана 21.04.2010. године, предузеће „ГЕОМАП“
д.о.о. Приједор, пријавило се на Јавни позив за
додјелу средстава за подршку увођењу стандарда
квалитета (сертификација). Након увида у
приложену документацију Комисија за додјелу
подстицајних средстава из Буџета општине
Приједор је установила да поменуто предузеће
испуњава услове предвиђене у Јавном позиву и
донијела одлуку да се истом додијеле новчана
средства у изноду од 5.000,00 КМ.
Обзиром да је један од стратешких
планова Општине Приједор, подстицај развоја
малих и средњих предузећа и да су Буџетом
општине предвиђена средства подршке увођења
стандарда, одлучено је као у диспозитиву ове
одлуке.
Број : 02-40-542-2/10
Начелник Општине
Датум : 13.07.2010.године
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 и 9/2007),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ, предузећу „ЛИПА-ДРВО“ д.о.о
Омарска, Приједор, на име помоћи при увођењу
међународних стандарда за квалитет према
моделу ФСЦ „Форест Стеwардсхип Цоунцил“
стандарда.

Страна
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II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 6143003
Пројекат: "Подршка увођењу стандарда квалитета
(сертификација)" на жиро рачун број:
338410-22004291-53 код Уницредит банке.
III
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".
Образложење
Дана 07.05.2010. године, предузеће „ЛИПАДРВО“ д.о.о Омарска, пријавило се на Јавни
позив за додјелу средстава за подршку увођењу

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Број 6/10

стандарда квалитета (сертификација). Након
увида у приложену документацију Комисија за
додјелу подстицајних средстава из Буџета
општине Приједор је установила да поменуто
предузеће испуњава услове предвиђене у Јавном
позиву и донијела одлуку да се истом додијеле
новчана средства у изноду од 5.000,00 КМ.
Обзиром да је један од стратешких планова
Општине Приједор, подстицај развоја малих и
средњих предузећа и да су Буџетом општине
предвиђена средства подршке увођења стандарда,
одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.
Број : 02-40-542-3/10
Начелник Општине
Датум :13.07.2010.године Марко Павић,с.р.

Број Акта
101
Одлука о утврђивању начина рјешавања имовинских и других права на земљишту
додијељеном по Пројекту „Приједор 2000- Дом за све људе“
102
Одлука о уписном подручју
103
Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Приједор у
пословном имену Привредног друштва „Аутотранспорт Приједор“ акционарско
друштво Приједор
104
Одлука о измјени и допуни Одлуке о оснивању привредног друштва „Аутотранспорт“
а.д. Приједор 21.05.2010.године број: 01-022-65/10
105
Рјешење о измјени и допуни Рјешења о именовању сталних радних тијела
Скупштине општине Приједор број: 01-111-10/09
106
ОДЛУКЕ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
107
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
- Одлука о плановима Цивилне заштите
- Одлулка о давању сагласности
- Одлука о одобравању средстава МИЗ Приједор
- Одлулка о одобравању средстава Удружењу пензионера
- Одлука о одобравању средстава бр. 02-3-17/10
- Одлука о одобравању средстава бр.02-3-17/10
- Одлука о одобравању средстава бр. 02-40-563/10
- Одлука о одобравање средстава Аеро клуб „Приједор“
- Одлука о одобравању средстава РК „Приједор“
- Одлука за подстицајна средства „Инвинг-Инвест Инжињеринг“
- Одлука за подстицајна средства ЗКП „Грамер“ Приједор
- Одлука за подстицајна средства ЗП „Клас Промекс“
- Одлука за подстицајна средства ЗП „Коп Пејић“
- Одлука за подстицајна средства „АрцелорМитал“ Приједор
- Одлука за подстицајна средства „БГ Енерго-Тим“
- Одлука за подстицајна средства „Геомап“ Приједор
- Одлука за подстицајна средства „липа Дрво“ Омарска
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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.

