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69 
На основу 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), а након разматрања 
Извјештаја о извршењу Буџета општине 
Приједор за период јануар – јуни 2011. 
године, Скупштина општине Приједор је, 
на XXVIII сједници одржаној 08.09.2011 . 
године, донијела  
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета 
општине Приједор за период јануар - јуни 

2011. године 
 
1. Усваја се Извјештај о извршењу буџета 
општине Приједор за период јануар - јуни 
2011. године. 
 
2. Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а биће објављена у 
Службеном гласнику општине Приједор. 
 
Број:01-022-79/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11   .Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
 
 

70 
На основу члана 28. и члана 41. став (5) 
Закона о уређењу простора и грађењу  
(„ Службени гласник Републике Српске“, 
број 55/10) и члана 18. Статута општине 
Приједор, Скупштина општине Приједор 
на XXVIII сједници одржаној дана 
08.09.2011.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о Плану парцелације за дио градског 
насеља Доња Пухарска – Секција 1 и 

Секција 2 
 

Члан1. 
Доноси се План парцелације за дио 
градског насеља Доња Пухарска – 
Секција 1 и Секција 2  (у даљем тексту: 
План). 

Члан 2. 
Границе простора који је обухваћен 
Планом прецизније су одређене у 
Графичком  дијелу Плана. 
 

Члан 3. 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела.  
Текстуални дио Плана садржи:   
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1. Увод, 
2. Стање организације, уређења и 
    кориштења простора, 
3. Потребе, могућности и циљеви 
    организације, уређења и кориштења 
    простора                
4. План организације, уређења и 
    коршћења простора  
5.Одредбе и смјернице за провођење 
   Плана     
 
Графички дио Плана садржи слиједеће 
прилоге: 
1 Постојеће стање са стањем 

изграђености и  границом 
обухвата                                    

Р 1: 1000 

 План рушења                                                          Р 1 : 1000 

 Имовинска карта Р 1 : 1000 

2 Извод из Просторног плана 
општине Приједор                                               

Р 1: 50000 

3 План просторне организације Р 1 : 1000 

 3.1. План просторне организа- 
ције – прелазно рјешење               

Р 1 : 1000 

4 План саобраћаја и нивелације Р 1 : 1000 

 4.1. План саобраћаја и нивела -
ције- прелазно рјешење                                     

Р 1 : 1000 

5 Хидротехничка инфраструктура- 
идејно рјешење                                                 

Р 1 : 1000 

6 Електроенергетика и телеко-
муникације – идејно рјешење                                     

Р 1 : 1000 

7 План грађевинских и регула- 
ционих линија 

Р 1 : 1000 

8 План парцелације Р 1 : 1000 
 

 
Члан 4. 

План се примјењује (важи) до његове 
измјене или доношења новог. 
 

Члан 5. 
Период на који су утврђени, процијењени 
или израчунати плански параметри 
концепције Плана је 10 година. 
 

Члан 6. 
Елаборат Плана израђен је од стране 
стручне организације А.Д. 
„Индустропројект“ Приједор у мјесецу 
аугусту 2011. године у папирној и 
  

дигиталној  форми (dwg и pdf формат), 
прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Планом је утврђен општи интерес за 
изградњу стамбених објеката и за 
 уређивање земљишта за ту изградњу 
(чл.15.став 2. и чл. 48. Закона о 
експропријацији; Сл. гласник РС бр. 
112/06, 37/07). План је основа за 
утврђивање општег интереса за 
експропријацију непокретности за остале 
намјене (члан 15. став 1. Закона о 
експропријацији). 
 

Члан 8. 
План се излаже на стални јавни увид код 
општинске административне службе 
надлежне за послове просторног уређења. 
 

Члан 9. 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за просторно уређење 
Административне службе Општине 
Приједор. 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-022-80/11             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 8.9.11.г  Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
71 
На основу члана 28. и  члана 41. став (5) 
Закона о уређењу простора и грађењу  
(„ Службени гласник Републике Српске“, 
број 55/10) и члана 18. Статута општине 
Приједор, Скупштина општине Приједор 
на XXVIII сједници одржаној дана 
08.09.2011. године, донијела је   
                                                                                                                           

О Д Л У К У 
о Плану парцелације за приградско 

насеље „Каваниште“ 
 

Члан1. 
Доноси се План парцелације за 
приградско насеље „Каваниште“  
(у даљем тексту: План). 
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Члан 2. 
Границе простора који је обухваћен 
Планом прецизније су одређене у 
Графичком  дијелу Плана. 
 

Члан 3. 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела.  
Текстуални дио Плана садржи:   
1. Увод, 
2. Стање организације, уређења и 
    кориштења простора, 
3. Потребе, могућности и циљеви 
    организације, уређења и кориштења 
    простора                
4. План организације, уређења и 
    коршћења простора  
5.Одредбе и смјернице за провођење 
    Плана     
Графички дио Плана садржи слиједеће 
прилоге: 
1 Постојеће стање са стањем 

изграђености и  границом 
обухвата                                    

Р 1: 1000 

 План рушења                                                          Р 1 : 1000 

 Имовинска карта Р 1 : 1000 

2 Извод из Просторног плана 
општине Приједор                                               

Р 1: 50000 

3 План просторне организације Р 1 : 1000 

 3.1.План просторне организације 
– прелазно рјешење               

Р 1 : 1000 

4 План саобраћаја и нивелације Р 1 : 1000 

 4.1.План саобраћаја и нивелације 
- прелазно рјешење                                     

Р 1 : 1000 

5 Хидротехничка инфраструктура- 
идејно рјешење                                                 

Р 1 : 1000 

6 Електроенергетикаи телекомуни 
кације – идејно рјешење                                     

Р 1 : 1000 

7 План грађевинских и регула-
ционих  линија 

Р 1 : 1000 

8 План парцелације Р 1 : 1000 
 

 
Члан 4. 

План се примјењује (  важи ) до његове 
измјене или доношења новог. 

 
Члан 5. 

Период на који су утврђени, процијењени 
или израчунати плански параметри 
концепције Плана је 10 година. 

Члан 6. 
Елаборат Плана израђен је од стране 
стручне организације А.Д. 
„Индустропројект“ Приједор у мјесецу 
аугусту 2011. године у папирној и 
дигиталној  форми (dwg и pdf формат), 
прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Планом је утврђен општи интерес за 
изградњу стамбених објеката и за 
уређивање земљишта за ту изградњу 
(чл.15.став 2. и чл 48. Закона о 
експропријацији; Сл. гласник РС бр. 
112/06, 37/07). План је основа за 
утврђивање општег интереса за 
експропријацију непокретности за остале 
намјене (члана 15. став 1. Закона о 
експропријацији). 
 

Члан 8. 
План се излаже на стални јавни увид код 
општинске административне службе 
надлежне за послове просторног уређења. 
 

Члан 9. 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за просторно уређење 
Административне службе Општине 
Приједор. 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-022-81/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г   Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
72 
На основу члана 28. и  члана 41. став (5) 
Закона о уређењу простора и грађењу 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 55/10) и члана 18. Статута општине 
 Приједор, Скупштина општине Приједор 
на XXVIII  сједници одржаној дана 
08.09.2011. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о Плану парцелације за дио приградског 

насеља Бистрица 
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Члан1. 
  Доноси се План парцелације за дио 
приградског насеља Бистрица (у даљем 
тексту: План). 

Члан 2. 
Границе простора који је обухваћен 
Планом прецизније су одређене у 
Графичком  дијелу Плана 
 

Члан 3. 
Елаборат Плана састоји се од текстуалног 
и графичког дијела.  
Текстуални дио Плана садржи:   
1. Увод, 
2. Стање организације, уређења и 
    кориштења простора, 
3. Потребе, могућности и циљеви 
    организације, уређења и кориштења 
    простора                
4. План организације, уређења и 
    коршћења простора  
5.Одредбе и смјернице за провођење 
   Плана     
 
Графички дио Плана садржи слиједеће 
прилоге: 
 
1 Постојеће стање са стањем 

изграђености и  границом 
обухвата                                    

Р 1: 1000 

 План рушења                                                          Р 1 : 1000 

 Имовинска карта Р 1 : 1000 

2 Извод из Просторног плана 
општине Приједор                                               

Р 1: 50000 

3 План просторне организације Р 1 : 1000 

 3.1. План просторне организа- 
ције – прелазно рјешење               

Р 1 : 1000 

4 План саобраћаја и нивелације Р 1 : 1000 

 4.1. План саобраћаја и 
нивелације- прелазно рјешење                                     

Р 1 : 1000 

5 Хидротехничка инфраструктура- 
идејно рјешење                                                 

Р 1 : 1000 

6 Електроенергетика и теле- 
комуникације – идејно рјешење                    

Р 1 : 1000 

7 План грађевинских и регула- 
ционих линија 

Р 1 : 1000 

8 План парцелације Р 1 : 1000 
 

 
 
 

Члан 4. 
План се примјењује (  важи ) до његове 
измјене или доношења новог. 
 

Члан 5. 
Период на који су утврђени, процијењени 
или израчунати плански параметри 
концепције Плана је 10 година. 
 

Члан 6. 
Елаборат Плана израђен је од стране 
стручне организације А.Д. 
„ Индустропројект“ Приједор у мјесецу 
аугусту 2011. године у папирној и 
дигиталној  форми (dwg и pdf) формат, 
прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
Планом је утврђен  општи интерес за 
изградњу стамбених објеката и за 
уређивање земљишта за ту изградњу 
(чл.15.став 2. и чл. 48. Закона о 
експропријацији; Сл. гласник РС бр. 
112/06, 37/07). План је основа за 
утврђивање општег интереса за 
експропријацију непокретности за остале 
намјене (члана 15. став 1. Закона о 
експропријацији). 
 

Члан 8. 
План се излаже на стални јавни увид код 
општинске административне службе 
надлежне за послове просторног уређења. 
 

Члан 9. 
О провођењу ове Одлуке стараће се 
Одјељење за просторно уређење 
Административне службе Општине 
Приједор 

Члан 10. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-022-82/11          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г   Прим др. Азраашалић,с.р. 

*** 
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73 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС„ 
број: 101/04, 42/05, 118/05) и члана 35. 
Статута Општине Приједор („Службени 
гласник Општине Приједор“ број: 5/2005 
и 9/07), Скупштина општине Приједор на 
сједници одржаној дана 08.09.2011. 
године,  доноси 
 

О Д Л У К У 
о критеријима, начину и поступку 

расподјеле  средстава за пројекте младих 
који се финансирају и суфинансирају 
средствима буџета општине Приједор 

 
ПОГЛАВЉЕ I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком утврђују се критерији, 
начин и поступак расподјеле буџетских 
средстава Општине Приједор из гранта за 
пројекте младих. 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. ове Одлуке 
додјељују се: 
-  омладинским удружењима, 
-  фондацијама које раде за младе, 
- неформалним групама младих (уз 
административну подршку удружења са 
сједиштем на подручју општине 
Приједор, који су регистровани у Босни и 
Херцеговини, имају сједиште на подручју 
општине Приједор, а чији су пројекти 
кандидовани за финансирање из Буџета 
општине Приједор и проводе се у 
интересу и на подручју општине 
Приједор. 

 
ПОГЛАВЉЕ II – ЈАВНИ ПОЗИВ 

 
Члан 3. 

(1) Средства се додјељују на основу 
Јавног позива који објављује Начелник 
општине, на приједлог Одјељења за 
друштвене дјелатности. 
(2) Јавни позив за расподјелу средстава из 
члана 1. ове Одлуке објављује се у 
средствима информисања и на службеној 
wеb-страници Општине Приједор. 

(3) Јавни позив за расподјелу средстава 
траје 15 дана од дана објављивања у 
средствима информисања. 
(4) Приоритетне области за пројекте које 
доноси Скупштина општине биће 
наведене у Јавном позиву. 

 
Члан 4. 

(1) Одабир пројеката за финансирање 
средствима Буџета Општине Приједор 
врши Комисија коју именује Начелник 
општине. 
(2) Комисију чине предсједник и четири 
члана. 
      Један  члан   Комисије  именује  се  из  
реда  службеника   Одјељења    за     
друштвене дјелатности,   други члан  из  
реда службеника  Одјељења за финансије,  
трећи члан Комисије  из   реда  
омладинских  организација,  четврти  
члан  из  реда одборника и пети члан из 
реда одборника Комисије за младе.     
Омладинска организација чији је члан у 
Комисији нема право гласати о 
кандидованом пројекту његове 
организације. 
(3) Стручне и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће 
Одјељење за друштвене дјелатности. 
(4) У раду Комисије могу учестовати 
стручна лица из области у које проблем 
спада. 
 
ПОГЛАВЉЕ III - ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ 
                             ПОЗИВ 
 

Члан 5. 
(1) Субјекти из члана 2. ове Oдлуке 
подносе пријаву Комисији на објављени 
Jавни позив. 

 
(2) Пријава треба садржавати: 
 
а) За омладинска удружења и фондације 
које раде за младе: 
-попуњен пријавни образац, 
- рјешење о регистрацији (овјерена 
копија), 
- увјерење о пореској регистрацији 
(овјерена копија), 
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- трансакцијски рачун (копија уговора са 
банком или потврда банке), 
- пројекат којим удружење/фондација 
аплицира за додјелу средстава, са јасном 
дефиницијом циљева и циљне групе, 
очекиваним резултатима, активностима, 
детаљном спецификацијом трошкова, 
временским планом провођења 
активности, обавезним интерним и 
екстерним мониторингом, начином 
праћења реализације пројекта 
(врједновање и мјерење задовољства 
корисника, одрживост пројекта, начин 
информисања јавности о току реализације 
пројекта), 
- биланс стања и биланс успјеха за 
протеклу годину (овјерена копија), 
- за пројекте који се проводе у школама 
доставити писану сагласност директора 
школе односно надлежног министарства. 
 
б) За неформалне групе: 
- попуњен пријавни образац, 
- пројекат којим неформална група 
аплицира за додјелу средстава (циљеви, 
циљна група, активности, очекивани 
резултати, детаљна спецификација 
трошкова, временски план провођења 
активности, начин праћења реализације, 
начин информисања јавности о току 
реализације пројекта), 
- биографије чланова неформалне групе, 
- рјешење о регистрацији омладинске 
организације са подручја приједорске 
општине, која даје административну 
подршку (овјерена копија), 
- трансакцијски рачун омладинске 
организације која даје административну 
подршку (копија уговора са банком или 
потврда банке), 
- Партнерски уговор неформалне 
групе и омладинске 
организације, 
- кратак опис неформалне групе са 
подацима о претходно реализованим 
пројектима и квалификацији кадрова који 
имплементирају пројекат (одговорне 
особе, сарадници, волонтери), 
- за пројекте који се проводе у школама 
доставити писану сагласност директора и 

надлежног министарства, по добијању 
пројекта, али прије провођења. 
 
(3) Апликант може тражити укупан износ 
вриједности пројекта или дио 
недостајућих средстава, што је дужан 
назначити у захтјеву. 
 
(4) Апликант може аплицирати 
 неограниченим бројем пројеката, те може 
бити подржано више његових пројеката. 
 
(5) Уколико апликант којем су додјељена 
средства по Јавном позиву за претходну 
годину није доставио извјештај из члана 
13. ове Одлуке, не може учестовати у 
расподјели средстава за текућу годину. 
 

Члан 6. 
Пријавни образац подноси овлаштено 
лице апликанта и садржи: 
- назив пројекта, 
- пуни назив апликанта (сједиште, адреса, 
  телефон, фаx и е-mail), 
- облик, датум, број и мјесто регистрације 
  (за удружења и фондације), 
- број трансакцијског рачуна, 
- име и презиме одговорне особе за 
   провођење пројекта и његове контакте, 
- кратак опис апликанта (мисија, визија, 
  подручје дјеловања), 
- област на коју се пројекат односи и опис 
  конкретног проблема који се рјешава, 
  провођењем пројекта, 
- вриједност пројекта и дио који се тражи 
  из Буџета Општине Приједор, 
- остало (додатне информације о пројекту, 
  партнерима, будућим активностима,и 
  начину верификације, мониторинга и 
  евалуације). 

Члан 7. 
Упутство за апликанте, критерији и 
пријава пројеката за финансирање 
средствима из Буџета општине Приједор, 
биће објављени на web-страници општине 
Приједор и доступни на инфо-пункту 
општине Приједор, те ће бити објављени 
у Jавним огласима.  
Пријаве  са  документацијом  подносе  се  
у  затвореној коверти на протокол 
Општине Приједор са назнаком 
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„Комисија за додјелу средстава за младе“, 
са наведеном адресом, лично или поштом. 
 
Рок за подношење пријава биће наведен у 
Јавном конкурсу. 
 
ПОГЛАВЉЕ IV - КРИТЕРИЈИ ЗА 
                             ОЦЈЕЊИВАЊЕ 

 
Члан 8. 

(1) Начелник општине врши одабир 
пројеката на основу приједлога комисије 
из члана 4. ове Одлуке, који је сачињен у 
складу са сљедећим критеријима: 
 
a) Позитивни критерији: 
- да се пројекат проводи на подручју 
   општине Приједор и да се односи на све 
   категорије младих; 
-  да је испоштована процедура за писање 
   пројекта; 
- да је јасно дефинисана циљна група  и 
   да обухвата већи број корисника услуга, 
  са једнаким квалитетом испоруке; 
- да су очекивани резултати реални, 
  оствариви и мјерљиви; 
- да је буџет реалан и у складу са 
  активностима; 
- да млади проводе све активности или 
  дио њих; 
- да као фокус има људска права, 
  демократију, родну равноправност, рад 
  са младима; 
- да ангажује или има као циљну групу 
  маргинализоване групе (нпр. особе са 
  посебним потребама, националне 
  мањине и сл.). 
б) лиминаторни критерији: 
- пројекат није достављен у назначеном 
  року; 
- постојање формалних недостатака 
  (непотпуна или нетачна документација); 
- нису достављени извјештаји о утрошку 
  средстава за пројекте из претходне 
  године, финансиране од стране Општине 
  Приједор (финансијски и наративни 
  извјештаји); 
- све активности се догађају ван општине 
  Приједор; 
- пријавни образац није попуњен у 
  потпуности; 

- пројектом се подржава рад политичке 
  странке; 
- недостају кључне информације о 
  пројекту; 
- пројекат не промовише рад са младима, 
  омладинску политику, волонтеризам; 
- омладинска организација није заведена у 
  омладински регистар Општине 
  Приједор; 
- биланс стања и биланс успјеха или 
   овјерена фотокопија завршног рачуна за 
   претходни период од надлежног органа.  
 

Члан 9. 
(1) за оцјену пројката на основу 
      позитивних критерија користи се 
      скала од 1 до 5 бодова, за сваки од 
      критерија. 
(2) сваки члан Комисије додјељује бодове 
     за сваки од критерија појединачно. 
     Коначна оцјена представља збир 
     бодова свих чланова Комисије. 
(3) уколико се чланови Комисије не 
      усагласе око неког од елиминаторних 
     критерија, коначна одлука доноси се 
     на основу већине гласова свих 
     чланова. 
(4) комисија уписује коначну оцјену 
     сваког пројекта на Обрасцу за 
     Комисију, који је саставни дио ове 
     Одлуке. 

Члан 10. 
Образац за Комисију садржи: 
 
а) Назнаку подржава ли се пројекат у 
    цјелини или само један његов дио 
    (дефинисати дио пројекта); 
б) Оцјену пројекта на основу скале 
     оцјењивања по критеријима из члана 9. 
    ове Одлуке, коју попуњавају чланови 
    Комисије; 
в) Назнаку да се пројекат одбија (у 
    случају да нису испуњени критерији); 
г) Рубику са образложењем одбијања 
    пројекта (у случају одбијања); 
д) Рубрику Остало, за додатна мишљења 
     и образложења везана за пројекат (чије 
    врједновање није прописано у 
    критеријима, а важна су за Комисију); 
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е) Потписе предсједника и свих чланова 
    Комисије. 

Члан 11. 
(1) Комисија доноси приједлог 
Одлуке о расподјели средстава, 
руководећи се оцјеном пројекта на основу 
критерија прописаних у члану 8. ове 
Одлуке.У случају да два или више 
пројеката добију исти број бодова, а 
расположива средства нису довољна за 
њихово финансирање, Комисија већином 
гласова врши одабир пројеката за 
финансирање. 
 
(2) Комисија је дужна припремити 
приједлог Одлуке о расподјели средстава 
и доставити га Начелнику општине 
Приједор, у року од 15 дана од истека  
Јавног позива за подношење пројеката. 
 
(3) Одлуку о расподјели средстава из 
 става (2) овог члана, Начелник општине 
ће објавити на службеној wеb-страници 
Општине Приједор и доставити је, путем 
Комисије, у писаном облику сваком 
апликанту појединачно. 

 
ПОГЛАВЉЕ V - УГОВОРИ СА 
                            АПЛИКАНТИМА 

 
Члан 12. 

(1) Након доношења Одлуке о расподјели 
средстава, Начелник општине закључује 
уговор са субјектима из члана 2. ове 
Одлуке, који садржи права,  обавезе и 
одговорности, начин праћења провођења 
пројекта, намјенског трошења средстава, 
те елементе наративног и финансијског 
извјештавања о провођењу пројекта. 
 
(2) Средства ће бити дозначена након 
потписивања уговора, једнократно или у 
ратама, у складу динамиком пуњења 
Буџета Општине Приједор. 
 

Члан 13. 
Апликанти  којима  су  додјељена 
средства  подносе  наративни  и   
финансијски извјештај   о провођењу   
пројекта   Начелнику општине  и  
Одјељењу  за   друштвене   дјелатности  

30  дана  након  провођења  пројекта,  а 
најкасније  до  краја календарске годинe.  
                                                       

Члан 14. 
Провођење закључених уговора за 
одобрене пројекте из члана 12. став 1. ове 
Одлуке прати Одјељење за друштвене 
дјелатности, а контролу утрошка 
средстава Одјељење за финансије. 
 
ПОГЛАВЉЕ VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 15. 

Даном доношења ове Одлуке прастаје да 
важи Правилник о условима, критеријима 
и поступку расподјеле средстава за 
омладинске пројекте, број: 02-022-31/10 
од дана 09.04.2010. године.   
 

Члан 16. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу осмог дана  
од  дана  објављивања  у „Службеном 
гласнику Општине Приједор“. 

 
Број:01-022-83/11      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 8.9.11.г   Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
74 
На основу члaна 24. Закона о систему 
јавних служби («Службени гласник РС», 
број: 68/07), Уредбе о класификацији 
дјелатности («Службени гласник РС», 
број: 119/10), 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 XXVIII сједници, 
одржаној дана 08.09.2011. године, донија   
је 

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке о 
усклађивању Одлуке о оснивању 

Јавне установе „Музеј Козаре Приједор“ у 
Јавну установу„Матични музеј Козаре 

Приједор“ у Приједору. 
  
Одлука о усклађивању Одлуке о 
оснивању Музеј Козаре Приједор у Јавну 
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установу Музеј Козаре Приједор, број: 
01-022-137/07 од 22.12.2007. године, 
мијења се и гласи: 
 

Члан 1. 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 1. мијења се и гласи: 
У циљу системског истраживања, 
прикупљања, обраде, чувања, стручне 
обраде, проучавања, заштите, излагања и  
публиковања музејске грађе и чињења да 
буде доступна јавности, организује се 
Јавна Установа „Матични музеј Козаре 
Приједор“ у Приједору (у даљем тексту: 
Музеј) члан 2. став 3. мијења се и гласи: 
У саставу Музеја налази се депаданс: 
Спомен кућа породице Стојановић. 
 
Члан 3. став 3. мијења се и гласи: 
Музеј послује под називом: Јавна 
Установа „Матични музеј Козаре 
Приједор“  у Приједору. 
Скраћени назив Музеја гласи: „Музеј 
Козааре Приједор“ 
 

Члан 2. 
II ДЈЕЛАТНОСТ 
 
Члан 6. мијења се и гласи: 
56.30 Дјелатност припреме и 
         послуживање пића 
58.11 Издавање књига 
91.02 Дјелатност музеја /основна 
          (претежна)дјелатност/ 
91.03 Рад историјских мјеста 
 

Члан 3. 
III СРЕДСТВА ЗА РАД 
 
Члан 10. став 1. мијења се и гласи: 
Средства за рад  Музеја чине основна и 
обртна средства Музеја затечена на дан 
31.12.2010. године, као и средства која 
буду стечена из других извора. 
Члан 11. мијења се и гласи: 
Финансијска средства за рад Музеја, на 
основу рјешења министра којим је 
утврђен статус матичности обезбјеђују се: 
а) из Буџета Републике Српске: 
    1. плате и накнаде запосленима, 

     2. дио програмских активности, и дио 
        средстава за инвестиције и 
    3. рад матичне службе. 
б) из Буџета Општине Приједор: 
    1. дио програмских активности, 
    2. материјалне трошкове, 
    3. одржавање и средства инвестиције, 
    4. обезбјеђење средстава за осигурање 
       музејске грађе и документације у 
       оквиру Музеја и збирки у саставу, 
       као и простора у којима је 
       смјештена, код осигуравајућег 
       друштва за оне ризике у обиму у 
       којем је сагласан оснивач и 
   5. средства за откуп експоната и 
        музејске грађе  могу се обезбједити 
       из Буџета Општине Приједор,  
в) остали трошкови финансирају се из 
    прихода Музеја. 
    Члан 12. брише се. 
 

Члан 4. 
IV МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
      ОСНИВАЧА И МУЗЕЈА 
 
Члан 13. мијења се и гласи: 
 Музеј своје програмске 
активности са предрачуном трошкова 
потребних за њихову реализацију 
доставља најкасније до краја октобра 
текуће године Министарству, односно 
надлежним службама Општине Приједор. 
          Музеј мора обезбједити гаранцију 
од Општине Приједор или Министарства 
у вези са испуњавањем финансијских 
обавеза према захтјеву и те податке 
доставити истим. 

Музеј је дужан  да сачини 
годишњи извјештај о приходима и 
расходима. 
 
Члан 14. став 6. и 7. бришу се. 
Члан 15. став 2. брише се. 
 

Члан 5. 
V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И 
    РУКОВОЂЕЊА 
 
Члан 16. став 2. мијења се и гласи: 
Чланове Управног одбора Музеја, на 
основу рјешења министра којим је 
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утврђен статус матичности, након 
спроведеног поступка јавне конкуренције 
на период од четири године, именује 
министар. 
 
Члан 16. став  5. брише се. 
Члан 17. став 8. брише се. 
Члан 18. став 2. мјења се и гласи: 
Директора Музеја, којем је на основу 
рјешења министра утврђен статус 
матичности, на период од четири године 
и уз претходно спроведен поступак јавне 
конкуренције именује министар. 
 

Члан 6. 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Члан 21. мјења се и гласи: 
Управни надзор над радом Музеја врши 
Министарство. 
Стручни надзор над радом Музеја којем је 
на основу рјешења министра утврђен 
статус матичности врше централне 
музејске установе. 
 
Члан 26. мјења се и гласи: 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику“ Општине Приједор. 
 
Број:01-022-84/11        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г       Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
75 
На основу одредаба члана 24.  Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07), 
Уредбе о класификацији дјелатности 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 119/10) и одредаба 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 
XXVIII сједници, одржаној дана 
08.09.2011. године, д о н и ј е л а  ј е  
 
 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о 

усклађивању Одлуке о промјени облика 
организовања ЈП „Центар за приказивање 

филмова“ Приједор у ЈУ „Центар за 
приказивање филмова“ Приједор. 

 
Одлука о усклађивању Одлуке о промјени 
облика организовања Јавног предузећа 
„Центар за приказивање филмова“ 
Приједор у Јавну установу „Центар за 
приказивање филмова“ Приједор, број: 
01-022-86/08 од 23.12.2008. године, 
мијења се и гласи: 
 

Члан 1. 
I ФИРМА, СЈЕДИШТЕ И ПЕЧАТ 
   УСТАНОВЕ 
 
Члан 2. став 4. мијења се и гласи: 
Сједиште установе је у Приједору, ул. 
Краља Петра I Ослободиоца 39. 
 

Члан 2. 
II ОСНИВАЧ И ОСНОВНИ КАПИТАЛ 
 
Члан 5. мијења се и гласи: 
Књиговодствена вриједност основног 
капитала установе са даном 31.12.2010. 
године износи: 180.430,00 КМ 
(словима: 
стотинуосамдесетхиљадачетиристотинетр

идесет КМ).  
Члан 3. 

III ДЈЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ 
 
Члан 6. мијења се и гласи: 
Установа ће обављати сљедеће 
дјелатности: 
 
18.20 Умножавање (репродукција) 
          снимљених записа 
47.11 Трговина на мало у 
           неспецијализованим продавницама 
          претежно прехрамбеним 
           производима, пићима и дуванским 
          производима 
47.61 Трговина на мало књигама у 
          специјализованим продавницама 
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47.62  Трговина на мало новинама, 
           папиром и писаћим прибором у 
           специјализованим 
           продавницама 
56.10  Дјелатности ресторана и услуге 
           доставе хране 
56.30  Дјелатности припреме и 
           послуживања пића 
59.14  Дјелатности приказивања филмова 
68.20  Изнајмљивање и пословање 
          сопственим некретнинама или 
          некретнинама узетим 
           у закуп (лизинг) 
73.11  Агенције за рекламу и пропаганду 
77.21  Изнајмљивање и давање у закуп 
          (лизинг) опреме за рекреацију и 
          спорт 
77.29  Изнајмљивање и давање у закуп 
           (лизинг) осталих предмета за 
           личну употребу и   
           домаћинство 
79.90  Остале резервацијске услуге и 
           припадајуће дјелатности 
 

Члан 4. 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Надлежни орган управљања ће у року од 
60 дана ускладити Статут и остала општа 
акта са одредбама закона из ове области. 
 

Члан 5. 
До усклађивања акта из члана 4. Установа 
ће примјењивати досадашња акта, 
уколико нису у супротности са законом и 
овом Одлуком. 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Приједор“. 
 
Број:01-022-85/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.2011.г  Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
76 
На основу одредаба члана 24. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“, број 68/07), 
Уредбе о класификацији дјелатности  
 

(„Службени гласник Републике Српске“, 
број 119/10) и одредаба 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 XXVIII 
сједници, одржаној дана 08.09.2011. 
године, д о н и ј е л а  ј е 
 

О Д Л У К У 
о измјени и допуни Одлуке о 

усклађивању Одлуке о промјени облика 
организовања ЈУ Народне библиотеке 
„Ћирило и Методије“ Приједор у ЈУ 
Народна библиотека „Ћирило и 

Методије“ Приједор 
 
Одлука о услађивању Одлуке о промјени 
облика организовања Јавне установе 
Народне библиотеке „Ћирило и 
Методије“ Приједор у Јавну установу 
Народна библиотека „Ћирило и 
Методије“ Приједор , број 01-022-139/07 
од 22.12.2007. године, мијења се и гласи: 
 

Члан 1. 
I ДЈЕЛАТНОСТ 
 
Члан 6. мијења се и гласи: 
Дјелатност Библиотеке је: 
 
47.61 Трговина на мало књигама у 
          специјализованим продавницама 
47.62 Трговина на мало новинама, 
          папиром и писаћим прибором у 
          специјализованим  
          продавницама 
58.11 Издавање књига 
58.14 Издавање часописа и периодичних 
          Публикација 
58.19 Остала издавачка дјелатност 
90      Креативне, умјетничке и забавне 
         дјелатности 
91      Библиотеке, архиви, музеји и остале 
         културне дјелатности 
91.01 Дјелатност библиотекарства и 
архива 
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Члан 2. 
II ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Надлежни орган управљања ће у року од 
60 дана ускладити Статут и остала општа 
акта са одредбама закона из ове области. 
 

Члан 3. 
До усклађивања акaта из члана 2. 
Установа ће примјењивати досадашња 
акта, укoлико нису у супротности са 
законом и овом Одлуком. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику Општине Приједор“. 
 
Број:01-022-88/11        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 8.9.11.г   Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
77 
На основу члна 24. Закона о систему 
јавних служби («Службени гласник РС», 
број: 68/07), Уредбе о класификацији 
дјелатности («Службени гласник РС», 
број: 119/10), 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 XXVIII сједници, 
одржаној дана 08.09.2011. године,  
донијела   ј е 

О Д Л У К У 
о измјенами Одлуке о усклађивању 

Одлуке о организовању Јавне установе 
Позориште „Приједор“ у Приједору 

  
Одлука о измјени Одлуке о усклађивању 
Одлуке о организовању Јавне установе 
Позориште „Приједор“ у Приједору, број 
01-022-136/07, од 22.12.2007. године, се 
мијења и гласи: 

Члан 1. 
Члан 5.  мијења се и гласи: 
Дјелатност Позоришта је: 
 
58.19 Остала издавачка дјелатност  
82.30 Организација састанака и 

          пословних сајмова 
90.0   Креативне, умјетничке и забавне 
         дјелатности 
90.01 Извођачка умјетност  
90.02  Помоћне дјелатности у извођачкој 
         умјетности 
90.04 Рад умјетничких објеката  
 

Члан 2. 
Надлежни орган управљања ће у року од 
60 дана ускладити Статут и друга општа 
акта са одредбама закона и ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
До усклађивања Статута и других општих 
аката установа ће примјењивати 
досадашња акта, уколико нису у 
супротности са законом и овом Одлуком. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном 
гласнику» Општине Приједор. 

 
Број:01-022-87/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г   Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
78 
На основу члана 5. 12 и 24. Закона о 
систему јавних служби («Сл. гласник 
РС», број 68/07), члана 50 став 2. Закона о 
социјалној заштити («Сл. гласник РС», 
број 5/93, 15/96 и 110/03), Уредбе о 
класификацији дјелатности (Сл. гласник 
РС“ број 119/10) и члана 18. Статута 
општине Приједор («Службени гласник 
Општине Приједор», број: 5/05 i 9/07), 
Скупштина општине Приједор на XXVIII 
сједници одржаној дана 
08.09.2011.године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о  усклађивњу Одлуке о оснивању Центра 

за социјални рад Приједор 
 
Овом Одлуком врши се усклађивање 
Одлуке о оснивању Центра за социјални 
рад Приједор, број: 01-017-21/94 од дана 
05.04.1994. године са одредбама Закона о 
систему јавних служби («Сл. гласник 
РС», број 68/07) и Уредбе о клсификацији 
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дјелатности, тако да Одлука о оснивању 
гласи:  
 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Центар за социјални рад Приједор, као 
установу социјалне заштите и дјечије 
заштите са јавним овлаштењима,  оснива 
општина у складу са критеријима и 
планом мреже центара за социјални рад  
(у даљем тексту: Центар). 
 

Члан 2. 
Даном уписа у судски регистар, Центар 
стиче својство правног лица.  
Центар послује под именом: Центар за 
социјални рад Приједор. 
Сједиште установе је у Приједору, 
Ослободилаца број 8. 
 

Члан 3. 
У правном промету са трећим лицима 
Центар иступа у своје име и за свој рачун. 
За обавезе створене у правном промету, 
Центар одговара без ограничења, свим 
средствима са којима располаже. 
Оснивач одговара за обавезе Центра за 
социјални рад у правном промету до 
висине оснивачког улога. 
 
ДЈЕЛАТНОСТ 

Члан 4. 
У провођењу социјалне заштите и 
социјалног рада, Центар за социјални рад 
врши сљедећа јавна овлаштења: 
-  рјешава у првом степену о остваривању 
права утврђених  Законом о социјалној 
заштити, 
-  рјешава у првом степену о остваривању 
права из области дјечије заштите, 
-  рјешава у првом степену о остваривању 
права из области породичне заштите и 
старатељства, 
-  пружа услуге социјалног рада у 
поступку рјешавања о правима из  
области социјалне заштите, 
-  врши исплату новчаних права 
утврђених Законом о социјалној  
заштити. 
Центар за социјални рад, поред послова 
из става 1. овог члана, обавља и  

стручне послове у провођењу социјалне 
заштите и дјечије заштите и то: 
      1. открива и прати социјалне потребе 
грађана и промблеме у области  
социјалне заштите, 
       2. предлаже и предузима мјере у 
рјешавању стања социјалних потреба  
грађана и прати њихово извршавање, 
       3. организује и спроводи одговарајуће 
облике социјалне заштите и  
дјечије заштите и непосредно пружа 
услуге социјалне заштите и социјалног  
рада, 
       4. развија и унапређује превентивне 
активности које доприносе  
спречавању и сузбијању социјалних 
проблема и насиља у породици, 
       5. пружа дијагностичке услуге, 
спроводи одговарајући третмане 
савјетодавно-терапијске услуге и стручну 
помоћ корисницима, 
       6. подстиче, организује и координира 
професионални и добровољни рад у  
области социјалне заштите, 
       7. ради на извршењу васпитних мјера 
према малољетним лицима, 
       8. води евиденцију и документацију о 
пруженим услугама и предузетим  
мјерама у оквиру своје дјелатности, 
       9. врши и друге послове утврђене 
законом и другим прописима. 
 
СРЕДСТВА 

Члан 5. 
       Средства за рад Центра за социјални 
рад чине: објекат и опрема, као и 
матријално финансијска средства са 
којима располаже ценатар на дан 
31.12.2010. године. 
 

Члан 6. 
Финансирање Центра врши се из: 
- буџета Општине 
-поклона, донација, легата и других 
извора у складу са Законом. 
 

Члан 7. 
Права и обавезе Општине Приједор (у 
даљем тексту: Општина) у погледу 
обављања дјелатности Центра су да преко 
својих органа: 
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- обезбиједи средства за реализацију 
права утврђених Законом; 
- доноси програм социјалне заштите на 
основу анализе социјалног стања 
грађана на подручју општине; 
-координира активности свих носиоца 
социјалне заштите; 
-врши надзор над законитошћу рада 
Центра; 
-даје сагласност на опште акте Центра; 
-прописује критерије и мјерила за 
утврђивање цијена услуга и  
-врши и друга права и обавезе утврђене 
Законом. 
Обавеза је Центра да подноси годишњи 
извјештај о свом раду: Оснивачу, 
Министарству здравља и социјалне 
заштите Баља Лука и Јавном фонду 
дјечије и социјалне заштите Републике 
Српске 

Члан 8. 
Органи Центра су: 
-  Директор и  
-  Управни одбор 
 

Члан 9. 
Директор руководи Центром. 
Директора Центра именује и разрјешава 
оснивач, Скупштина-општине. 
Директор Центра се именује на период од 
4 године уз претходно спроведен 
поступак  јавног конкурса и сагласност 
надлежног Министарства. 
 

Члан 10. 
Директор: 

1. организује послове и руководи 
њима у складу са Законом и 
актима, 

2. одговара за законитост рада, 
3. предлаже план и програм рада, 
4. заступа Центар, 
5. одлучује о појединачним правима, 

обавезама и одговорностима 
             радника на раду и у вези са радом, 

6. предлаже акт о систематизацији, 
предлаже Управном одбору 
нацрте других општих аката које 
доноси Управни одбор, 

7. извршава одлуке Управног 
одбора, 

8. обавља и друге послове по налогу 
Управног одбора у складу са 
Статутом и општим актима. 

 
Члан 11. 

Управни одбор је орган управљања. 
Чланове Управног одбора именује и 
разрјешава Оснивач. 
Управни одбор има 3 члана. 
Чланови Управног одбора не могу бити 
бирани из реда запослених у Центру за 
социјални рад. 
Чланови Управног одбора именују се на 
период од 4 године, уз претходно 
спроведен поступак јавне конкуренције. 
Рад Управног одбора биће регулисан 
Пословником о раду који сам доноси. 
 

Члан 12. 
Управни одбор: 
1. доноси Статут, 
2. одлучује о пословању, разматра и 

усваја извјештај о пословању и  
      годишњи обрачун, 
3. разматра, усваја и доноси програм 

рада,  
4. одлучује о кориштењу средстава, у 

складу са Законом и Статутом, 
5. расписује конкурс и даје пријелоге за 

именовање директора, 
6. доноси Пословним о раду 
7. доноси унутрашња акта Центра, 

врши и друге послове утврђене актом 
о оснивању и Статутом. 

 
Члан 13. 

Ближи услови за избор, именовање и 
разрјешење органа управљања и  
 
руковођења биће утврђени Статутом. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
Управни надзор и надзор над 
законитошћу рада Центра за социјални 
рад врши одговрајући орган управе у 
складу са Законом и актима Оснивача. 
Над обављањем стручног рада у 
дјелатности социјалне заштите врши се 
стручни надзор. 
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Надзор над стручним радом врши 
министарство надлежно за социјалну 
заштиту. 

Члан 15. 
Центар за социјални рад ће престати са 
радом у складу са одредбама прописаним 
Законом. 

Члан 16. 
Надлежни орган управљања ће у року од 
60 дана ускладити Статут и друга општа 
акта са одредбама Закона и ове Одлуке. 
 

Члан 17. 
До усклађивања Статута и других општих 
аката, Центар за социјални рад ће 
примјењивати досадашња акта, уколико 
нису у супротности са Законом и овом 
Одлуком. 

Члан 18. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном  
гласнику» Општине Приједор. 

 
Члан 19. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о оснивању Центра за 
социјални рад Приједор број : 01-022-
10/08 од дана 07.02.2008. године. 
 
Број:01-022-89/11             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г    Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
79 
На основу члна 24. Закона о систему 
јавних служби («Службени гласник РС», 
број: 68/07), Уредбе о класификацији 
дјелатности («Службени гласник РС», 
број: 119/10), 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 XXVIII сједници, 
одржаној дана 08.09. 2011. године, 
донијела  је 

О Д Л У К У 
о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Дјечијег вртића „Радост“  

Приједор 
 

Одлука о усклађивању Одлуке о 
оснивању Дјечијег вртића „Радост“ 
Приједор, се мијења и гласи: 
 

Члан 1. 
Члан 1. мијења се и гласи: 
 
Основна дјелатност Вртића: 
- 85.10 Предшколско образовање, 
- 88.91 Дјелатност дневне бриге о дјеци. 
 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у „Службеном 
гласнику“ Општине Приједор. 
 
Број:01-022-90/11             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г    Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
80 
На основу члана 5, 12 и 24. Закона о 
систему јавних служби („Службени 
гласник Републике Српске“ број: 68/07), 
члана 41. Закона о туризму („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 55/03, 
63/07 и 101/07) и члана 18. Статута 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“, број: 5/05 и 9/07), 
Скупштине општине Приједор на XXVIII 
сједници, 08.09.2011.године, донијела је  
 

О  Д  Л  У  К  У 
О измјени  и допуни Одлуке о  

усклађивању одлуке о  оснивању 
Туристичке организације Општине 

Приједор  
 
У смислу одредби Закона о јавним 
службама („Службени гласник Ребулике 
Српске“ број: 68/07), овом Одлуком се 
врши усклађивање дјелатности са 
Законом о класификацији дјелатности и 
регистру пословних субјеката по 
дјелатностима у Републици Српској 
(„Службени гласник Републике Српске“, 
број: 74/10), тако да се Одлука о 
усклађивању Одлуке о оснивању 
Туристичке организације број: 01-022-
8/08 од 07.02.2008. године, мијења и 
гласи: 
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I  ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
 

Члан 1. 
Члан 8. Одлуке се мијења и гласи: 
 
Поред задатака из члана 6. Туристичка 
организација обавља и слиједеће 
дјелатности: 
 
-  18.12 Остало штампање; 
-  47.61  Трговина на мало књигама 
             у специјализованим 
             продавницама; 
-  47.62  Трговина на мало новинама, 
              папиром и писаћим прибором у 
               специјализованим продавницама; 
-  47.78 Остала трговина на мало новом 
              робом у специјализованим 
              продавницама; 
-  55.10  Хотели и сличан смјештај; 
-  55.20  Одмаралишта и остали смјештај 
             за краћи одмор; 
-  55.30  Кампови и простори за 
             камповање; 
-  55.90  Остали смјештај; 
-  56.10  Дјелатност ресторана и услуге 
             доставе хране; 
-  74.30  Дјелатност преводилаца и тумача; 
-  79.11  Дјелатност путничких агенција; 
-  79.12  Дјелатност тур-оператера; 
-  79.90  Остале резервацијске услуге и 
             припадајуће дјелатности; 
-  82.11  Комбиноване канцеларијско- 
             административне услужне 
             дјелатности; 
-  84.13  Регулисање и допринос 
             успјешнијем пословању привреде. 
 
II  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 2. 

Надлежни орган управљања ће у року од 
60 дана ускладити Статут и друга општа 
акта одредбама закона из ове одлуке. 
 
 

Члан 3. 
До усклађивања аката из члана 2., 
Туристичка организација ће 
примјењивати досадашња акта, уколико 

нису у супротности са законом и овом 
Одлуком. 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-022-91/11      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г     Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
81 
На основу члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске 
(„Службени гласник Републике 
Српске“,бр. 41/03), члана 30. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“,бр. 101/04, 42/05 и 
118/05), и члана 18. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“,бр. 5/05 и 9/07), те Одллука о 
утврђивању критерија за избор и 
именовања органа у јавним предузећима 
и установама чији је оснивач општина 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 4/04), Скупштина општине 
Приједор на XXVIII сједници одржаној 
08.09.2011.године донијела је 
 

О Д Л У К У 
о поновном расписивању јавног конкурса 
за избор и именовање чланова Управног 
одбора Агенције за економски развој 
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ 

Приједор 
 

Члан 1. 
Расписује се поновни конкурс за избор и 
именовање: 
- Управног одбора Агенције за економски 
развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ 
Приједор - 2  члана 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику 
општине Приједор“. 
 
Број:01-022-92/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 



Страна - 163 -                            „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                              Број:6/11 
 
82 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“ бр. 5/05 и 9/07) те члана 146. 
Пословника Скупштине општине 
Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“,бр. 9/09), Скупштина општине 
Приједор на XXVIII сједници одржаној 
08.09.2011.године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу вршиоца дужности 

директора Агенције за економски развој 
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ 

Приједор 
 
I Мишо Рељић дипл.ецц се разрјешава 
вршиоца дужности директора Агенције за 
економски развој општине Приједор 
„ПРЕДА-ПД“ Приједор. 
 
II Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику 
општине Приједор“. 
 
Број:01-111-124/11       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
83 
На основу  члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник РС 
број 41/03) и члана 18. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. 
Пословника скупштине општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 9/09) а након проведене 
процедуре Јавног конкурса и приједлога 
Комисије за избор и именовања, 
Скупштина општине Приједор на XXVIII 
сједници одржаној дана 08.09.2011. 
године донијела  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Агенције за 
економски развој општине Приједор 

«ПРЕДА ПД« Приједор 
 

1.Рељић Мишо, дипл. ецц.  именује се за 
директора  Агенције за економски развој 

општине Приједор «ПРЕДА ПД« 
Приједор на период од 4 (четири) године. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број: 01-111-125/11    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 8.9.11.г    Прим др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
84 
На основу  члана 12. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима РС („Службени гласник РС 
број 41/03) и члана 18. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. 
Пословника скупштине општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 9/09) а након проведене 
процедуре Јавног конкурса и приједлога 
Комисије за избор и именовања, 
Скупштина општине Приједор на XXVIII 
сједници одржаној дана 08.09.2011. 
године донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Управног одбора 
Агенције за економски развој општине 

Приједор «ПРЕДА ПД« Приједор 
 
1.Росић Зоран,  дипл. ецц.  именује се за 
члана Управног одбора  Агенције за 
економски развој општине Приједор 
«ПРЕДА ПД« Приједор на период од 4 
(четири) године. 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност након проведене 
процедуре јавног конкурса избора и 
именовања преостала два члана Управног 
одбора Агенције за економски развој 
општине Приједор «ПРЕДА ПД« 
Приједор 
3.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-123/11 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р  
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85 
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 у Јавним предузећима која 
обављају комуналне дјелатности чија је 
својина са Републике пренесена на 
општину Приједор, на дан преузимања 
предузећа од стране општине, Скупштина 
општине Приједор на XXVIII сједници 
одржаној дана 08.09.2011.године, 
донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација  о стању у 
Јавним предузећима која обављају 
комуналне дјелатности чија је својина са 
Републике пренесена на општину 
Приједор, на дан преузимања предузећа 
од стране општине: 

 
-АД „Комуналне услуге“ 
-АД „Водовод“ 
-АД „Топлана“ 
-АД „Градска тржница“ 

 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-93/11 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р  

*** 
86 
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 и статусу објеката-имовине 
мјесних заједница, Скупштина општине 
Приједор на XXVIII сједници одржаној 
дана 08.09.2011.године, донијела је 
 
 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација  о стању и 
статусу објеката-имовине мјесних 
заједница. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-94/11 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р  

*** 
87 
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ 
ОДНОСА 
 
На основу одредаба члана 20. Закона о 
јавним путевима – пречишћен текст 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број: 5/10), 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 XXVIII сједници, 
одржаној 08.09.2011. године,  донијела  је 

О Д Л У К У 

о утврђивању губитка статуса добро у 
општој употреби – пут 

 
I  Утврђује се да је изгубило статус 
непокретности у општој употреби – 
путеви, следеће земљиште: 
Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
-к.ч.бр. 1170/1, некатегорисани пут у 
површини од 422 м2, 
-к.ч.бр. 1170/2, некатегорисани пут у 
површини од 306 м2, 
-к.ч.бр. 1170/3, некатегорисани пут у 
површини од 111 м2, 
уписане у пл.бр. 925 к.о Приједор 2, као 
добро у општој употреби путеви. 
 
Према подацима земљишне књиге 
означено са: 
-к.ч.бр. 640/420, у површини од 306 м2, 
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-к.ч.бр. 640/421, у површини од 111 м2 и 
-к.ч.бр. 640/318, у површини од 583 м2, 
уписане у зк.ул.бр. 4742 к.о. Приједор. 
 
II  У катастарском операту земљишта за 
к.о. Приједор 2, брисаће се извршени 
упис на земљишту из тачке I ове одлуке 
као некретнина у општој употреби – пут, 
а наведено земљиште ће се уписати као 
посјед Општине Приједор. 

 
III  Oва одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-022-95/11.         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.       Прим.др Азра Пашалић,с.р.  

*** 
На основу одредаба члана 20. Закона о 
јавним путевима – пречишћен текст 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број: 5/10), 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 XXVIII сједници, 
одржаној 08.09.2011. године,  донијела  је 

О Д Л У К У 

о утврђивању губитка статуса добро у 
општој употреби – пут 

 
I  Утврђује се да је изгубило статус 
непокретности у општој употреби – 
путеви, слиједеће земљиште: 
 
1. Према подацима катастарског операта 
земљишта означено са: 
-к.ч.бр. 5687/10 у површини од 7 м2 
уписана у пл.бр. 925 к.о Приједор 2, као 
добро у општој употреби путеви. 
Према подацима земљишне књиге 
означено са: 
-дио к.ч.бр. 648/55, уписана у зк.ул.бр.679 
к.о. СП Приједор, као државна својина са 
уписаним правом располагања у корист 
Општине Приједор са дијелом 1/1. 
 

II  У катастарском операту земљишта за 
к.о. Приједор 2, брисаће се извршени 
упис на земљишту из тачке I ове одлуке 
као некретнина у општој употреби – пут, 
а наведено земљиште ће се уписати као 
посјед Општине Приједор. 

 
III  Oва одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-022-96/11.         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.       Прим.др Азра Пашалић,с.р.  

*** 
На основу одредаба члана 286. Закона о 
стварним правима («Службени гласник 
Републике Српске», број: 124/08), 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  XXVIII сједници, одржаној 
08.09.2011. године,  донијела  је 
 

ОДЛУКУ 
о оснивању права грађења 

 
1.    Одобрава се  оснивање права грађења 
у корист физичких лица, која су као 
бивши радници ОДП „Целпак“ Приједор 
изградили стамбене и стамбено пословне 
објекте, на основу Одлука о додјели 
грађевинског земљишта без накнаде, а 
након расписаног конкурса за додјелу 
грађевинског земљишта – и то на 
некретнинама обухваћеним Планом 
парцелације за простор „Крајина – 
Целпак“ („Службени гласник Општине 
Приједор“, број: 9/06), којим планом је 
предвиђено задржавање изграђених 
објеката, уз одређивање парцела за 
редовну употребу објеката и 
снабдијевање потребним инфраструк- 
турним прикључцима. 
 
2.  Даје се сагласност Начелнику општине 
Приједор да у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза  уговорних  
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страна, у складу са одредбама члана 286. 
Закона о стварним правима («Службени 
гласник Републике Српске», бр: 124/08), 
закључи Уговоре о оснивању права 
грађења у корист физичких лица, у складу 
са одредбама тачке 1. ове одлуке. 
 
3.    Право грађења се оснива без накнаде, 
на временски период од 100 година, 
рачунајући од дана закључења уговора о 
оснивању права грађења. 
  
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Приједор». 

 
Број:01-022-97/11.         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.       Прим.др Азра Пашалић,с.р.  

*** 
На основу одредаба члана 229. Закона о 
стварним правима («Службени гласник 
Републике Српске», број: 124/08 и 58/09),  
члана 20. Закона о јавним путевима – 
пречишћен текст («Службени гласник 
Републике Српске», број: 5/10), 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 XXVIII 
сједници, одржаној 08.09.2011. године,  
донијела је 

ОДЛУКУ 
о оснивању права службености 

 
1.Одобрава се  оснивање права 
службености у корист привредног 
друштва „Елта кабел“ Д.О.О. Добој, у 
циљу изградње дијела подземне мреже 
кабловске телевизије, на некретнинама у 
катастарским општинама Приједор 1 и 
Приједор 2, које су уписане као посјед 
Општине Приједор, односно као добро у 
општој употреби - путеви, а у складу са 
пројектном документацијом према 
урађеним Урбанистичко техничким 
условима. 
 
 

2. Даје се  сагласност Начелнику општине 
Приједор да у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза  уговорних 
страна, у складу са одредбама члана 229. 
Закона о стварним правима («Службени 
гласник Републике Српске», бр: 124/08 и 
58/09), закључи Уговор о оснивању права 
службености, у складу са одредбама тачке 
1. ове одлуке. 
 
3.Право службености се оснива уз 
накнаду у износу од 0,50 КМ/м, на 
временски период од 10 година, 
рачунајући од дана закључења уговора о 
оснивању права службености. 
  
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-022-98/11.         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.       Прим.др Азра Пашалић,с.р.  

*** 
На основу одредаба члана 229. Закона о 
стварним правима («Службени гласник 
Републике Српске», број: 124/08 и 58/09), 
члана 20. Закона о јавним путевима – 
пречишћен текст («Службени гласник 
Републике Српске», број: 5/10), 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 XXVIII 
сједници, одржаној 08.09.2011. године,  
донијела  је 

ОДЛУКУ 
о оснивању права службености 

 
1.Одобрава се  оснивање права 
службености у корист привредног 
друштва „Анекс“ Д.О.О. за 
телекомуникације Бања Лука, у циљу 
изградње дијела подземне мреже 
кабловске телевизије, на некретнинама у 
катастарским општинама Приједор 2, 
Омарска, Бистрица, Камичани, Козарац и  
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Кевљани, које су уписане као посјед 
Општине Приједор, односно као добро у 
општој употреби - путеви, а у складу са 
пројектном документацијом према 
урађеним Урбанистичко техничким 
условима. 
 
2. Даје се  сагласност Начелнику општине 
Приједор да у циљу регулисања 
међусобних права и обавеза  уговорних 
страна, у складу са одредбама члана 229. 
Закона о стварним правима («Службени 
гласник Републике Српске», бр: 124/08 и 
58/09), закључи Уговор о оснивању права 
службености, у складу са одредбама тачке 
1. ове одлуке. 
 
3.    Право службености се оснива уз 
накнаду у износу од 0,50 КМ/м, на 
временски период од 10 година, 
рачунајући од дана закључења уговора о 
оснивању права службености. 
  
 
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у «Службеном 
гласнику општине Приједор». 
 
Број:01-022-99/11.         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:8.9.11.       Прим.др Азра Пашалић,с.р.  

*** 
88 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
 Број: 02-023-5/11 
Датум: 29.07.2011. године         
 
На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46. 
Статута Општине Приједор („Службени 
гласник Општине Приједор“, број 5/05 и 
9/07), а у вези са чланом 19. Закона о 
систему Јавних служби („Службени 
гласник РС“ број 68/07), уз предходно 
прибављено мишљење Министарства 
здравља и социјалне заштите РС, број: 
11/04-023-21-2/11 од 11.05.2011. године, 
Начелник Општине Приједор, д о н о с и 
 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут ЈЗУ „Дом 

здравља“ Приједор 
 
1. Даје се сагласност на Статут ЈЗУ „Дом 
здравља“ Приједор од марта 2011.године.  
 
2. Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Приједор“, Приједор. 
 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
     Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-40- 1467/11 
Датум: 26.07.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник 
општине Приједор,  доноси 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 25.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор за суфинансирање 
трошкова рада ове медијске куће у 
2011.години. 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, 
на терет ставке 415200 Учешће у 
финансирању јавних медија,  на жиро 
рачун број: 562-007-00062639-92, отворен 
код Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009. 
3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику 
општине Приједор".   
            Начелник Општине                                         
                                    Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-40-1664 /11 
Датум: 31.08.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник  
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Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 25.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор за суфинансирање 
трошкова рада ове медијске куће у 
2011.години. 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, 
на терет ставке 415200 Учешће у 
финансирању јавних медија,  на жиро 
рачун број: 562-007-00062639-92, отворен 
код Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009. 
3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику 
општине Приједор".   
              Начелник Општине                      
             Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-40-1494/11 
Датум: 27.07.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 9.800,00 КМ, ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор на име организовања 
олективног вјенчања - „У живот заједно“ 
за 2011.годину, које ће се одржати 
10.09.2011.године, испред зграде 
Општине. 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, 
на терет ставке Текућа буџетска резерва,  
на жиро рачун број: 562-007-00062639-92, 
отворен код Развојне банке, ЈИБ: 
4400692240009. 

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".   
            Начелник Општине      
    Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-40- 1307/11 
Датум: 30.06.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 25.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски 
вјесник“ Приједор, за суфинансирање 
трошкова рада ове медијске куће у 
2011.години. 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, 
на терет ставке 415200 Учешће у 
финансирању јавних медија,  на жиро 
рачун број: 562-007-00062639-92, отворен 
код Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009. 
 
3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику 
општине Приједор".  
          Начелник Општине       
                                   Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-023-6/11 
Датум: 10.08.2011. године         
 
На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ број 
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46.  
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Статута Општине Приједор („Службени 
гласник Општине Приједор“, број 5/05 и 
9/07),  Начелник Општине Приједор, 
доноси 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на Статут 

„Комуналне услуге“ АД Приједор 
 
1. Даје се сагласност на Статут 
„Комуналне услуге“ АД Приједор, број: 
537/11 од 05.04.2011.године.  
2. Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику 
Општине Приједор“. 
        Начелник Општине                                          
                               Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02- 40-1558/11 
Датум: 29.08.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05 ) и члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник 
општине Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава Удружењу 

пензионера П р и ј е д о р 
 

I 
Одобравају се новчана средства у износу 
од 32.500,00 КМ Удружењу пензионера 
општине Приједор на име помоћи 
пензионерима, а према Плану утрошка 
средстава из буџета општине Приједор за 
помоћ пензионерима у 2011.години. 
  

II 
Планом буџета за 2011.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 
32.500,00 КМ, а у складу са Планом 
утрошка новчаних средстава из Буџета 
општине Приједор за помоћ  
 

пензионерима у 2011.години и биће 
уплаћена на жиро рачун Удружења 
пензионера општине Приједор, број: 
5520210002078229, отворен код Хипо 
Алпе Адриа Банк. 

III 
За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење финансија општине Приједор. 
 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а  објавиће се  у "Службеном 
гласнику општине Приједор".  
           Начелник Општине    
              Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-40-1481/11 
Датум: 26.07.2011.године 
 
На основу члана 72. став. 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04 и 42/05 ) 
и члана 46. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор", 
број: 5/2005), Начелник општине 
Приједор,   доноси 
 

О Д Л У К У 
1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 27.000,00 КМ ФК „РУДАР“ 
Приједор из Приједора за наставак 
првенствене сезоне такмичења 2010/2011 
године. 
2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, 
на терет ставке Текућа буџетска резерва, 
на жиро рачун број: 562-007-00000145-08, 
ЈИБ: 4401534030001. 

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 за извршење исте 
надлежно је  Одјељење за финансије. 

 
        Начелник Општине                                         
                                Марко Павић,с.р. 

*** 
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Број: 02-40 - 1483/11 
Датум: 26.07.2011.године 
 
На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Службени гласник 
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 
118/05), члана 46. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/05 и 9/07),  Начелник 
општине Приједор,   д о н о с и 

 
О Д Л У К У 

1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 20.000,00 КМ,Удружењу 
грађана ДОН Приједор на име 
суфинансирања мобилног мамографа у 
оквиру пројекта „Здравствене заштите 
жена и дјевојака“, који у партнерству 
проводе УГ „ДОН“ и Дом здравља 
Приједор. 
2.  Средства из тачке 1. овог закључка 
исплатити из Буџета  општине Приједор, 
на терет ставке 4152004 Учешће у 
трошковима породичне медицине, на 
жиро рачун број:567-363-19000996-28, 
ЈИБ:4400679220007. 
3. Задужује се Одјељење за финансије да 
изврши економску и функционалну 
класификацију трошкова из претходног 
става. 
 4. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а за реализацију истог 
задужује се Одјељење за финансије. 
          Начелник Општине                                    
                                    Марко Павић,с.р. 

*** 
Број: 02-111-116/11 
Датум: 31.08.2011. године         
 
На основу члана 43. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ 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, 
доноси 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на именовање 

чланова Умјетничког савјета Позоришта 
 

1. Даје се сагласност Позоришту 
Приједор из Приједора за именовање 
чланова Умјетничког Савјета Позоришта.  
2. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
„Службеном гласнику Општине 
Приједор“. 
           Начелник Општине                     
                                    Марко Павић,с.р. 

*** 
На основу члана 3. Закона о заштити на 
раду („Службени  гласник Републике 
Српске“, број: 1/08), а у вези са чланом 
43. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени  гласник Републике“, 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, 
доноси 
 
ПРАВИЛНИК  О ЗАШТИТИ НА РАДУ У 

АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 
I-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим правилником уређује се   заштита и 
здравље на раду- на радним мјестима, у 
радној средини, као и средствима рада у 
свим просторијама и радним просторима, 
коришћење  личних заштитних средстава 
и средстава и опреме која немају 
искључиво заштитну функцију- службена 
и радна униформа,   као и друга питања 
која се односе на безбједност и здравље 
на раду у Општинској административној 
служби Приједор ( у даљем тексту: 
Административна служба). 

Члан 2.  
Заштита на раду представља скуп мјера и 
активности на спречавању и отклањању 
штетности које могу негативно утицати 
на здравље радника, а у циљу смањења 
инвалидности. 
Заштита и здравље на раду у 
Административној служби саставни је  
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дио редовног процеса рада и заштите 
радника, и организује се, спроводи и 
унапређује упоредо са организовањем и 
унапређењем процеса рада, уз примјену 
савремених техничких, образовних, 
здравствених, социјалних, правних, 
економских и других мјера. 

 
II- ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И 
     ОДГОВОРНОСТИ ЗА 
    ПОСЛЕНИХ 

Члан 3.  
Права    и обавезе запослених из заштите 
и здравља на раду су: 
-да се, прије почетка рада у 
Административној  служби, запослени 
упозна са мјерама заштите и здравља на 
раду на радном мјесту на које је 
распоређен и да се оспособљава за 
њихово провођење, да непосредном  
руководиоцу даје приједлоге, примједбе и 
обавјештења о питањима везаним за 
заштиту и здравље на на раду; 
- да контролише своје здравље и 
примјењују прописане мјере за безбједан 
рад и да намјенски користе средства за 
рад; 
-да користи прописана средства и опрему 
за личну заштиту на раду, и да  са њима 
пажљиво рукује; 
-да, прије почетка рада, прегледа своје 
радно мјесто и да, у случају уочених 
недостатака, одмах обавијести свог 
непосредног руководиоца; 
- да о свакој појави која би на радном 
мјесту могла угрозити његову заштиту и 
здравље на раду или заштиту и здравље 
других запослених, одмах обавијести свог 
непосредног руководиоца, 
- да пријави  сваку повреду нараду, као и 
професионално обољење или обољење у 
вези са радом ; 
- да прије напуштања радног мјеста 
остави радно мјесто и средства рада у 
стању које не угрожава друге запослене и 
- да сарађује са својим  непосредним 
руководиоцем у циљу спровођења 
прописаних мјера заштите и здравља на 
раду. 
 
 

Члан 4. 
Запослени има право да одбије да ради: 
-ако му пријети непосредна опасност по 
живот и здравље због тога што нису 
спроведене прописане мјере за заштиту и 
здравље на раду на његовом радном 
мјесту, све док се те мјере не обезбиједе, 
  - ако ради на радном мјесту са 
повећаним ризиком, а Административна 
служба му не обезбиједи прописани 
љекарски преглед, или ако се на 
љекарском прегледу утврди да не 
испуњава прописане здравствене услове 
за рад на том радном мјесту, 
-дуже од пуног радног времена или да 
ради ноћу, ако би такав рад ( према 
оцјени службене медицине рада) могао да 
погорша његово здравствено стање, 
-на средству за рад на којем нису 
примијењене прописане мјере за заштиту 
и здравље на раду. 
 

Члан 5. 
У случајевима из претходног члана овог 
правилника, запослени ће  се писмено 
обратити захтјевом свом непосредном 
руководиоцу за предузимање мјера које 
би, по његовбом мишљењу, требало 
спровести. 
Ако непосредни руководилац не поступи 
по захтјеву из претходног става овог 
члана у року од осам, дана од дана 
пријема захтјева, запослени има право да 
поднесе захтјев инспекцији рада. 

 
III- ОБАВЕЗЕ ПРЕМА 
       ИНСПЕКЦИЈИ РАДА 
 

Члан 6. 
Административна служба је дужна 
инспектору рада, у току вршења 
инспекцијског надзора, омогућити улазак 
у објекте и просторије, у свако доба када 
има запослених на раду. 
Административна служба ће одредити 
најмање једног радника који ће 
инспектору рада пружити потребне 
информације и обавјештења, давати 
податке, акте и документацију. 
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Административна служба ће, у року који 
одреди инспектор рада, предузети 
наложене мјере и отклонити недостатке 
или неправилности. 
 
IV- ЗАБРАНА ПУШЕЊА 
 

Члан 7. 
У свим радним просторијама 
Административне службе  пушење је 
забрањено. 
За провођење одредбе из претходног 
става овог члана одговоран је непосредни 
руководилац. Пушење у објектима 
дозвољено је само у просторијама и на 
мјестима која су одређена и опремљена  
за ту намјену и посебно обиљежена. 
 
V-ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊА 
     СРЕДСТАВА ЗА РАД И УСЛОВА 
     РАДНЕ СРЕДИНЕ 
 

Члан 8. 
За превентивне и периодичне  прегледе и 
испитивања средстава за рад и услова 
радне средине, Административна служба 
ће ангажовати овлаштени правни субјекат 
са лиценцом, у складу са законом. 
О извршеном прегледу и испитивању, 
ангажовани правни субјекат издаје 
стручни налаз, са утврђеним стањем и 
вриједностима измјерених величина, 
посебно исказаним утврђеним 
недостацима  и неправилностима и са 
закључком да ли је средство за рад и 
радна средина безбједна. 
  

Члан 9. 
Превентивним и периодичним пре-
гледима и испитивањима средстава за рад 
провјерава се и утврђује да ли су на  
средствима  за рад која се користе у 
процесу рада, примијењене мјере заштите 
и здраваља на раду, утврђене прописима у 
области заштите и здравља на раду, 
техничким прописима, стандардима и 
упутствима произвођача. 
 
 
 
 

1).СРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА РАД 
а-Противпожарни апарати 
сваких 6 мјесеци преглед  и испитивање 
исправности  противпожарних апарата  и  
опреме и једном годишње мјерење 
притиска протока воде на хидрантској 
мрежи,  од стране Општинске 
територијалне ватрогасне јединице 
Приједор; 

 
б)-Платформа за инвалиде 
редован  мјесечни сервис, који, по 
закљученом уговору, обавља правно лице  
са лиценцом у складу са законом;  
в)-Електро и громобранске инсталације 
преглед и испитивање  једном у  3 године; 
г)-Радна средедина 
једном годишње провођењае мјера 
систематске дезинфекције, дезинсекције и 
дератизације   просторија у објектима  
Административне службе. 
Свакодневно редовно чишћење и 
провјетравање радних просторија . 
д)-Посебне мјере заштите у коришћењу 
информационих технологија 
Служба за информатику 
Административне службе  посебним 
прописима уређује и контролише систем 
заштите опреме и уређаја из домена 
информационих технологија. 
 
VI- ЉЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ 
 

Члан 10. 
Радник не може засновати радни однос 
прије него што докаже да, поред стручних 
и других услова, има и одговарајуће 
здравствене и психофизичке способности 
за обављање послова због којих је 
засновао радни однос. 
Здравствену и психофизичку способност 
за обављање одређених послова радник 
доказује одговарајућим љекарским 
увјерењем, издатим од одговарајуће 
надлежне здравствене организације, које 
не може бити старије од 6 мјесеци. 
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VII-СЛУЖБЕНЕ И РАДНЕ 
        УНИФОРМЕ И СРЕДСТВА ЗА 
        ЛИЧНУ ЗАШТИТУ 
 

Члан 11. 
Запослени  у Административној  служби  
дужни су, приликом обављања послова, 
да носе униформу, која је прописана овим 
правилником. 

Члан 12. 
Вријеме ношења зимске униформе, по 
правилу је од 01. новембра до 01. маја 
наредне године, а љетне униформе од 01. 
маја до 01. новембра текуће године. 
Другачије вријеме ношења службене 
униформе може одредути Начелник 
општине, у зависности од климатских 
услова. 
Рок трајања униформи рачуна се од дана 
кад их радник прими на употребу. 
 

Члан 13. 
Није дозвољено комбиновано ношење 
дијелова зимске и љетне униформе, или 
дијелова униформи и цивилног одијела. 
 
Такође, није дозвољена промјена боје и 
кроја појединих дијелова униформе. 
 

Члан 14. 
Средства и опрема за личну заштиту на 
раду обезбјеђују се запосленима који су 
за вријеме рада изложени одређеним 
врстама опасности и штетности. 
Радна мјеста на којима су запослени 
обавезни користити средства и опрему за 
личну заштиту, рокови трајања, врсте и 
количине средстава, дата су у  табеларном  
прилогу 
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ТАБЕЛА: РАДНЕ И СЛУЖБЕНЕ УНИФОРМЕ И ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 
ЗАПОСЛЕНИХ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ  ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 

 
 Назив средства 

 
количина 

 

 
 

ближа ознака средстава 
- опис - 

 
 

Рок 
(год.) 
 

1. 2. 3 4. 5. 

 
Инспектор 

 

 
  торба - службена 

 
1 

 
-платнена /микрофибер/, са одговарајућим 
преградама за списе 

 

3 

Рецепционар 

 
 
 одјело- љетно 
 
  
 кошуља -љетна 
 
 
-одјело-зимско                 
  
  
 кошуља –зимска 
 
 
 кравата 
 

 
 
1 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
2 
 
 

 
 
 - дводјелно /сако-хлаче/ материјал тањи 
тамноплаве  или друге боје 
 
- памучна / кратки рукав /свјетлоплаве  или 
друге боје 
 
- дводјелно /сако-хлаче/материјал дебљи 
тамноплаве или друге боје 
 
 -памучна /дуги рукав / свјетлоплаве  или друге 
боје 
 
 -једнобојна тамноплава или  у комбинација са 
другом бојом   
 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 

 
 
     

 
 

Спремачица 
 
 

 
 
 униформа 
 
 обућа /кломпе или 
боросане/ 
 
 

 
 
2 
 
 
1 

 
 
- платнена дводјелна /блуза,хлаче / или мантил 
 
- кожне или платнене са  вибрационим ђоном 
 
 

 
 
2 
 
 
2 

 
Кућни мајстор 

 

 
мантил 
 
радне рукавуце 

 
1 
 
3 

 
 -платнени /тамноплаве боје/ 
 
- кожна/платно 
 
 

 
2 
 
1 
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Матичар, шалтерски 
радник и радник на 
ИНФО- пулту 

 
 
 
 
 
 

 
 
 униформа-љетна 
/одијело – костим/ 
 
 
кошуља-блуза 
/љетна/ 
 
униформа-зимска 
/одијело-костим/ 
 
 
кошуља - блуза  
 /зимска/ 
 
 кравата  
 

 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
1 
 
 
 
3 
 
 
1 
 

  
 
- дводјелно /сако,хлаче, сукња и јелек/ од тањег 
материјала тамноплаве или друге боје 
 
- кратки рукав - памучна / бијеле  или друге 
боје / једнообразног кроја 
 
- дводјелно /сако,хлаче,сукња и јелек/ од 
дебљег материјалатамноплаве или друге боје 
 
-дуги рукав  - памучна /бијеле или друге боје/ 
једнообразног кроја 
 
-тамноплаве или комбинација са другим бојама 
 
 

 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
    3 

Архивар 
 

 
 мантил 
 
 

 
1 

 

 
- кепер или синтетика у плавој или другој боји 
 

 
2 

 

 
Достављач (курир) 

 

 
торба за доставу 
 

 
1 

 
- платнена /микрофибер  са одговарајућим 
преградама за списе 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Паркинг служба 

 
 бунда 
  
 униформа љетна 
  
 
 мајица  
 
 ципеле  љетне 
 
 
 униформа зимска 
  
 
  кошуља /зимска/ 

 
 ципеле (зимске) 
 
 
 
 капа са шилтом 

 
1 
 
1 
 
 
3 
 
1 
 
 
1 
 
 
3 
 
1 

 
 
 
        2 

 
 - кратка /платнена с топлим уметком/  
 
- блуза,хлаче  од памука /плаве или друге боје/ 
 
- кратки рукав / памучна/ 
 

- кожне плитке, с ребрастом гуменом 
потплатом /за рад на терену/ 
 
- блуза,хлаче од памука-вуна    
 /плаве или друге боје/ 
 
- памучна дуги рукав / плаве или  
друге боје/ 
- кожне дубоке /постављене /  
са ребрастом гуменом потплатом  
/за рад на терену/ 
 
- памук /плаве или друге боје/. 
 

 
3 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
2 
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Члан 15. 

Набавку и задужење запослених 
униформама и личним заштитним 
средствима и опремом  врши Стручна 
служба СО- е и Начелника општине- 
Служба за опште послове.  
Униформа и средства за личну заштиту не 
смију се користити послије радног 
времена, у приватне сврхе, и на начин 
који није у складу са њиховом намјеном. 
запослени који је задужен средствима и 
опремом за личну заштиту дужан их је 
редовно чистити. 
 

Члан 16. 
Замјена појединих дијелова униформи 
врши се  по истеку  рока трајања, 
прописаног овим правилником. 
Прије истека рока, замјена се може 
вршити само у случајевима оштећења или 
потпуног уништења- које се није могло 
избјећи приликом обављања послова и 
радних задатака. 
Престанком рада, запослени је дужан 
вратити униформу којој није истекао рок 
трајања. 

 
VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
         ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
Овај правилник  ступа на снагу oсмог 
дана од дана објаве у „Службеном 
гласнику општине Приједор“,  када 
престаје да важи  Правилник о личним 
заштитним средствима и опреми која 
нема искључиво заштитну функцију 
радника Општинске управе, број: 02-170-
1/05 од  7.3.2005. године. 

 
Број:02-170-1/11         Начелник општине, 
Датум,07.03.2011.г    Марко Павић,с.р. 
 
93 
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 административне 
службе  Приједор објављује  
  О Г Л А СЕ 
 Код Одјељења за стамбено комуналне 
послове Општинске управе Приједор 
извршен је упис  Заједница етажних 
власника стамбених зграда у: 
 
*Одјељење за стамбено-комунлалне 
послове, Општинске административне 
службе Приједор, на темељу рјешења бр. 
08-372-69/11 од 15.06.2011.године, 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 75/04 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ С-1, Приједор, ул. 
Академика Јована Рашковића  бр.11-13, и 
то како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Стојанчић Гордана , 
умјесто ранијег Шарић Хаве.  
*Одјељење за стамбено-комунлалне 
послове, Општинске административне 
службе Приједор, на темељу рјешења бр. 
08-372-72/11 од 08.07.2011.године, 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 15/04 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
„ЦРВЕНИ СОЛИТЕР“ Приједор, ул. Саве 
Ковачевића бр. 15, и то како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Милуновић Милка  , 
умјесто ранијег Драгојевић Ненада.  
* Регистарском листу број  226/11 
Рјешењем број: 08-372-77/11 од 
21.07.2011..године. 
Назив и сједниште: Заједница  за 
управљање зградом, Козарац, ул. 
Маршала Тита бр. 43. Оснивачи: 7 
етажних власника зграде . 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  
зграде за рачун етажних власника. Иступа 
у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови 
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одговарају супсидијарно до висине удјела 
у плаћању трошкова одржавања  зграде.  
Заступа: Зулић Сабахудин,предсједник 
скупштине заједнице,  самостално и без 
ограничења. 
*Одјељење за стамбено-комунлалне 
послове, Општинске административне 
службе Приједор, на темељу рјешења бр. 
08-372-78/11 од 21.07.2011.године, 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 2/04 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
УЛАЗОМ ЗГРАДЕ Приједор, Пећани Б-1, 
Л-1 улаз 2 и то како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Гламочанин Ненад, 
умјесто ранијег Кнежевић Ранка.  
*Одјељење за стамбено-комунлалне 
послове, Општинске административне 
службе Приједор, на темељу рјешења бр. 
08-372-79/11 од 08.08..2011.године, 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 7/04 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕМ 
ЗГРАДОМ, Приједор, ул. Академика 
Јована Рашковића бр. 40-42 и то како 
слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Добријевић Ањежана, 
умјесто ранијег Радиновић Марија.  
*Одјељење за стамбено-комунлалне 
послове, Општинске административне 
службе Приједор, на темељу рјешења бр. 
08-372-81/11 од 17.08.2011.године, 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 66/04 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ Приједор, „Л-1/2“ улаз 17 
Приједор ул. Жарка Згоњанина бе. 17 и то 
како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Бабић Сњежана, 
умјесто ранијег Царевић Петра.  
 

*Одјељење за стамбено-комунлалне 
послове, Општинске административне 
службе Приједор, на темељу рјешења бр. 
08-372-86/11 од 01.09.2011.године, 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 179/07 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА 
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ ГС-2, УЛАЗ 
IIПриједор, ул. Милоша Обилића бб и то 
како слиједи: 
Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Татић Жарко, умјесто 
ранијег Топић Зорке.  
*Одјељење за стамбено-комунлалне 
послове, Општинске административне 
службе Приједор, на темељу рјешења бр. 
08-372-90/11 од 05.09.2011.године, 
извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у 
регистарском листу број 136/05 УПИС 
промјене лица овлаштеног за заступање 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЗГРАДОМ, Приједор, ул. Светосавска бр. 
1и то како слиједи: 
 
Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Вуковић Данијела, 
умјесто ранијег Леканић Бранке.  
* Регистарском листу број  227/11 
Рјешењем број: 08-372-92/11 од 
09.09.2011..године. 
Назив и сједниште: Заједница  за 
управљање дијелом зграде М-1,ламела Ц, 
Приједор, ул. Мајора Милана Тепића бр.6 
Оснивачи: 19 етажних власника зграде . 
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом  
зграде за рачун етажних власника. Иступа 
у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови 
одговарају супсидијарно до висине удјела 
у плаћању трошкова одржавања дијела 
зграде.  
Заступа:Малић Драгана,предсједник 
скупштине заједнице,  самостално и без 
ограничења. 
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 Оснивању Јавне установе „Музеј Козаре Приједор“ у Јавну установу 
 „Матични музеј Козаре Приједор“ у Приједору.    154 
75  Одлука о измјени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о промјени  
 облика организовања ЈП „Центар за приказивање филмова“  
 Приједор у ЈУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор       156 
76  Одлука о измјени и допуни Одлуке о усклађивању Одлуке о промјени  
 облика организовања ЈУ Народне библиотеке „Ћирило и Методије“  
 Приједор у ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор  157 
77  Одлука о измјенами Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању  
 Јавне установе Позориште „Приједор“ у Приједору    158 
78  Одлука о  усклађивњу Одлуке о оснивању Центра за социјални рад  
 Приједор                                                                                                         158 
79  Одлука о измјени Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању Дјечијег  
 вртића „Радост“ Приједор       161 
80  Одлука о измјени и допуни одлуке о  усклађивању одллуке о оснивању  
 Туристичке организације општине Приједор     161 
81  Одлука о поновном расписивању јавног конкурса за избор и именовање  
 чланова Управног одбора Агенције за економски развој општине  
 Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор      162 
82  Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора 
 Агенције за економски развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“  
 Приједор         163 
83  Рјешење о  именовању директора Агенције за економски развој  
 општине Приједор «ПРЕДА ПД« Приједор     163 
84  Рјешење  о именовању члана Управног одбора Агенције за економски  
 развој општине Приједор «ПРЕДА ПД« Приједор    163 
85  Закључак о стању у јавним предузећима     164 
86  Закључак о стању и статусу објеката-имовине мјесних заједница  164 
87  РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНИХ ОДНОСА   164 

- Одллука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби 
 – пут 

- Одллука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби 
 – пут 

- Одлука о оснивању права грађења 
- Одлука о оснивању права службености 
- Одлука о оснивању права службености 
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- Одлука о давању сагласности на Статут ЈЗУ „Дом здравља“  
Приједор, 

- Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“  
Приједор, 

- Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“  
Приједор, 

- Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“ 
Приједор, 

- Одлука о додјели новчаних средстава ИПЦ „Козарски вјесник“  
Приједор, 

- Одлука о давању сагласности на Стаут „Комуналне услуге“  
Приједор 

- Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу пензионера  
Приједор 

- Одлука о одобравању новчаних средстава ФК „РУДАР“ Приједор 
- Одлука о одобравању новчаних средстава Удружењу грађана ДОН  

Приједор 
- Правилник о заштити на раду у административној служби општине  

Приједор 
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"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна 
служба Скупштине општине и начелника општине.На основу члана 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  


