ГОДИНА XXVI
ПЕТАК 21.04.2017.

БРОЈ
6

Web adresa
www.prijedorgrad.org

49.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени
гласник
града
Приједора", број: 5/15) и члана 23. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број:
3/13), те приједлога Комисије за награде и
признања, Скупштина града Приједора на 6.
сједници одржаној 19.04.2017.године донијела
је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ
I
Поводом 16.маја Дана града Приједора
Скупштина града Приједора додјељује највише
јавно признање града Приједора ПЛАКЕТУ
привредном друштву
-МЕТАЛМОНТ - МИЈИЋ д.о.о. Приједорза посебан допринос развоју привреде града
Приједора у 2016. години
II
О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-32/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

50.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени
гласник
града
Приједора", број: 5/15) и члана 23. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" број: 3/13)
те приједлога Комисије за награде и признања,
Скупштина града Приједора је на 6. сједници
одржаној 19.04.2016.године донијела
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
I Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Скупштина града Приједора додјељује
ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ГОСПОДИНУ МАРКУ ПАВИЋУ
II О извршењу ове Одлуке
Градоначелник града Приједора.

стараће

се

III
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-33/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

51.
На основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени
гласник
града
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Приједора", број: 5/15) и члана 23. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора", број:
3/13) те приједлога Комисије за награде и
признања, Скупштина града Приједора на 6.
сједници одржаној 19.04.2017.године донијела
је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ГРАДА
I Поводом 16.маја Дана града Приједора,
Скупштина града Приједора додјељује НАГРАДУ
ГРАДА, за посебно вриједне резултате у области
развоја туризма и промоције града Приједора,
НАЦИОНАЛНИ ПАРК „КОЗАРА“
- новчани износ награде је 2000,00 КМII О извршењу ове Одлуке
Градоначелник града Приједора.

стараће

се

од:
4.000.000
КМ
(Словима:
четиримилионаконвертибилнихмарака).
Члан 2.
Средства из члана 1. ове Одлуке за које
Град Приједор даје гаранцију обезбиједиће АД
Топлана Приједор из дугорочног кредита према
симулационом ануитетном плану Комерцијалне
банке АД Бањалука – филијала Приједор уз
сљедеће услове:
а) Намјена и врста
-Финансирање
задужења:
пренесених обавеза
б)

Износ главнице
задужења:

-4.000.000
дугорочно

в)

Камата и остали
трошкови
задужења
Рок доспијећа и
услови отплате

6.2 % годишње, нема
осталих
предвиђених
трошкова
-у 83 мјесечна једнака
ануитета у износу од
58.818, 49 КМ и 1
ануитет у износу од
58.818,76
КМ
од
28.04.2017.године
до
28.03.2024.године.
Отплата ће се вршити из
средстава
редовног
прилива од корисника
услуга у току грејне
сезоне
Бјанко мјеница са
клаузулом без протеста
уз мјеничну изјаву и
бјанко налози за пренос
средстава са изјавом
Града као јемца

г)

III Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-34/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

52.
На основу члана 61, 62 и 68. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 71/12 и 52/14), члана 39. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике
Српске“, број:97/16) и члана 39.став 2. под у)
Статута Града Приједора („Службени гласник
града Приједора, број : 5/15), Скупштина Града
Приједора
на
6.
сједници
одржаној
19.04.2017.године донијела је
ОДЛУКУ
о давању гаранције АД Топлани Приједор за
дугорочно кредитно задужење
Члан 1.
Скупштина града Приједора (У даљем
тексту: Град) даје гаранцију АД Топлани
Приједор за дугорочно задужење (у даљем
тексту: корисник гаранције) на износ главнице

Број: 6/17

д)

Начин осигурања
отплате дуга са
описом
колатерала:

ђ)

Коефицијент
сервиса дуга у
складу са
ограничењима из
члана 61. на дан
31.03.2017.године
без укључене
гаранције EBRD-а
од 7.000.000 Евра и
без укључене нове
гаранције од
4.000.000 КМ у
односу на
остварене приходе
из 2016.године

КМ

–

10,57 %
(3.305.594/31.259.402*1
00=10,57%)
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Коефицијент
сервиса дуга у
складу са
ограничењима из
члана 61. на дан
31.03.2017.године
са укљученом
гаранцијом EBRD-а
од 7.000.000 Евра и
без укључене нове
гаранције од
4.000.000 КМ у
односу на
остварене приходе
из 2016.године
Коефицијент
сервиса дуга у
складу са
ограничењима из
члана 61. на дан
31.03.2017.године
без укључене
гаранције EBRD-а
од 7.000.000 Евра и
са укљученом
новом гаранцијом
од 4.000.000 КМ у
односу на
остварене приходе
из 2016.године
Коефицијент
сервиса дуга у
складу са
ограничењима из
члана 61. на дан
31.03.2017.године
са укљученом
гаранцијом EBRD-а
од 7.000.000 Евра и
са укљученом
новом гаранцијом
од 4.000.000 КМ у
односу на
остварене приходе
из 2016.године
Коефицијент
сервисирања дуга
по гаранцијама на
годишњем нивоу
са новом

ј)
54,30%
(16.996.404/
31.259.402*100 = 54,30
%).

к)

23,34%
(7.305.594/
31.259.402*100 = 23,34
%).

гаранцијом од
4.000.000 КМ без
гаранције EBRD од
7.000.000 Евра
Коефицијент
сервисирања дуга
по гаранцијама на
годишњем нивоу
са новом
гаранцијом од
4.000.000 КМ и са
гаранцијом ЕBRD
од 7.000.000 Евра у
2019.години
Изјава којом се
потврђује да нема
доспјелих а
неизмирених
обавеза по основу
пореза и
доприноса:

Број: 6/17

7,36%
(2.300.111/31.259.402*1
00=7,36%)

Потврда Пореске управе
РС да Град Приједор
нема доспјелих, а не
измирених обавеза по
основу пореза и
доприноса

Члан 3.
Корисник гаранције ће истовремено
обезбједити услове које банка захтјева од
даваоца гаранције Града Приједора.
Члан 4.
Ова Oдлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-35/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

53.
67,09%
20.996.404/
31.259.402*100 = 67,09
%).

На основу члана 69. став 1. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број: 71/12 и 52/14), члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број:97/16 ) и члана 40. став 2. под у)
Статута Града Приједора (“Службени гласник
Града Приједора”, број: 5/15), Скупштина Града
Приједора на 6. сједници одржаној 19.04.2017.
године, донијела је

6,33%
(1.978.581/31.259.402*1
00=6,33%)

ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о задужењу Града Приједора
за финансирање пројеката хитног опоравка од
поплава
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I
У Одлуци о задужењу Града Приједора
за финансирање пројеката хитног опоравка од
поплава („Службени гласник Града Приједора“,
број: 7/15, 8/15 и 1/17) у тачки II, намјена
средстава под редним бројевима 3. и 4.
(промјена дионица на истим путним правцима)
мијења се и гласи:
3.

4.

Радови на санацији
дијела локалног пута
Дом
Саничани
Ракелићи, Л= 3.000 м радови
Радови на санацији
дијела Рудничке улице
(од
раскршћа
до
спајања
са
улицом
Краља Александра, Л=
500м – радови)

330.000 КМ

100.000 КМ

II
Ова Oдлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-36/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

54.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број 97/16) и члана 57. став 4.
Правилника о рачуноводству, рачуноводственим
политикама и рачуноводственим процјенама за
коpиснике буџета Града Приједор („Службени
гласник Града Приједора“ број 4/13), те члана
40. Статута града Приједора („Службени гласник
града Приједора“, број: 5/15), Скупштина града
Приједора је на 6. сједници одржаној
19.04.2017.године донијела
О Д Л У К У
о коначном отпису обавеза и потраживања
града Приједор
1. Отписују се ненаплатива потраживања из
главне књиге трезора Града Приједора у
укупном износу од ..........1.147.507,50 КМ

Број: 6/17

2. Отписују се ненаплативе обавезе из главне
књиге трезора Града Приједора у
укупном износу од ...............473.355,68 КМ
3. Потраживања из тачке 1.ове одлуке
односи се на слиједеће:
- Потраживања од Чулић ДОО Приједор у
износу од .............................473.355,68 КМ
- Потраживања Завод за изградњу града
Приједор у износу од........... 259.359,46 КМ
- Потраживања од Топлане АД Приједор у
износу од................................... 8.246,52 КМ
- Потраживања од УИО –по пројектима у
износу од............................... 282.220,85 КМ
- Дати аванси у износу
од......................................... 25.192,74 КМ
- Потраживања за услуге ТВЈ у износу
од.......................................... 84.878,69 КМ
- Потраживања од Фонда здравственог
осигурања у износу од........... 3.705,11 КМ
- Потраживања од Дома здравља у износу
од ........................................... 10.463,92 КМ
- Потраживања по записницима Пореске
управе.............................................84,53 КМ
4. Обавезе из тачке 2.ове Одлуке односи се
на слиједеће:
- Обавезе према Чулић ДОО Приједор у
износу од .............................. 473.355,68 КМ
5. Задужује се Одјељење за финансије да
искњижи потраживања и обавезе из
билансне евиденције главне књиге
трезора Града Приједор.
6. Ова Oдлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
града Приједорa“.
Број: 01-022-37/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

55.
У складу са чланом 38. став (2) Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник Републике Српске“ број 40/13, 106/15 и
3/16), члана 18. и члана 19. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16 ) и члана 40. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“ број 5/15), Скупштина града
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Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године, донијела
ОДЛУКУ
о доношењу Регулационог плана пословне зоне
„Балтин Баре“ – Секција 1 и Сеција 2

2.
3.
4.
5.

I
Доноси се Регулациони план пословне
зоне „Балтин Баре“ – Секција 1 и Сеција 2 (у
даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен
Планом одређене су у графичком дијелу
елабората Плана.
II
Елаборат
Плана
састоји
се
од
Текстуалног и Графичког дијела (Књига 1) и
Посебних дијелова (Књига 2 и Књига 3).
ОСНОВНИ ДИО ПЛАНА
КЊИГА 1
ТЕКСТУАЛНИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ
А. ПРИПРЕМА
Б. АНАЛИЗА И ОЦЈЕНА СТАЊА
В. ПРОБЛЕМИ РАЗВОЈА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА
Г. ЦИЉЕВИ
Д. ПРОГРАМ (КОНЦЕПЦИЈА РАЗВОЈА)
Ђ. ПЛАН
Ђ.1.Организација простора
Ђ.2.Планирани објекти
Ђ.3. Становање
Ђ.4. Привредне дјелатности
Ђ.5. Јавне службе и друштвене дјелатности
Ђ.6. Парцелација , регулационе и грађевинске
линије
Ђ.7. Општи урбанистичко технички услови
Ђ.8. Инфраструктура
Ђ.9. Биланси површина
Ђ.10.Заштита животне средине
Е. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ПЛАНА
Ж. ОРЈЕНТАЦИОНИ ПРЕДРАЧУН ТРОШКОВА
УРЕЂЕЊА
З. СПИСАК КООРДИНАТА ЛОМНИХ ТАЧАКА
ГРАФИЧКИ ДИО ПЛАНА САДРЖИ
Карте стања:
1.
Постојеће стање изграђености

Р 1:1000

6.

са границом обухвата
Постојећи план парцелације и
власништво
Намјена површина по зонама
Постојећа функционална
организација
Инжењерско геолошка ,
хидрогеолошка и сејзмолошка
карта
Синхрона мрежа постојећих
инфраструктурних система

Карте планираног рјешења:
1.
Граница обухвата плана са
планом организације
простора
2.
План парцелације
3.
План организације простора
по зонама-намјена површина
4.
Пословно производне и
занатско производне зонеподјела на блокове и модуле
5.
План саобраћаја
6.
План хидротехничке
инфраструктуре
7.
План електроенергетске
инфраструктуре
8.
План телекомуникационе
инфраструктуре
9.
План термоенергетске
инфраструктуре
10. Синхрони план
инфраструктуре
11. План регулационих и
грађевинских линија
12. План уклањања објекта

Број: 6/17

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

Р 1:1000

Р 1:1000

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000
Р 1:1000

ПОСЕБНИ ДИЈЕЛОВИ
КЊИГА 2
Валоризација постојећих објеката на подручју
обухвата
КЊИГА 3
Извјештај о стратешкој процјени утицаја на
животну средину Регулационог плана пословне
зоне „Балтин Баре“ - Секција 1 и Сеција 2
III
Елаборат Плана израђен је у ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор, у мјесецу априлу
2017.године, прилог је и саставни дио ове
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Одлуке. Саставни дио Елабората Плана је
Извјештај о стратешкој процјени утицаја на
животну средину Регулационог плана простора
пословне зоне „Балтин Баре“ – Секција 1 и
Сеција 2 израђен од стране „Рударског института
Приједор“ д.о.о. Приједор од фебруара
2017.године.
IV
План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења за просторно уређење Градске
управе Града Приједор, надлежног за послове
просторног уређења.
V
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из тачке IV ове Одлуке.
VI
Планско рјешење Плана усаглашено је са
Урбанистичким планом Приједора 2012-2032.
године као стратешким документом просторног
уређења ширег подручја који је у међувремену
донесен.
VII
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана
од дана oбјављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора“ .

Број: 01-022-38/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

56.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи (“Службени гласник Републике
Српске”, број: 97/16) и члана 40. Статута града
Приједора
(“Службени
гласник
града
Приједора”, број: 5/15), те члана 140.
Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст (“Службени гласник града
Приједора”, број: 2/13), Скупштина града
Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године донијела
ОДЛУКУ
о поништавању Одлуке и Јавног
конкурса за именовање члана Управног одбора
Туристичке организације града Приједора

Број: 6/17

I
Поништава се Одлука о расписивању
Јавног конкурса за именовање члана Управног
одбора
Туристичке
организације
града
Приједора,
број: 01-022-150/16 од дана
23.12.2016. године и Јавни конкурс за
именовање члана Управног одбора Туристичке
организације града Приједора, објављен у
“Службеном гласнику Републике Српске”, број: 9
од 31.01.2017. године и у дневном листу “Глас
Српске” од 27.01.2017. године.
II
Ову Одлуку објавити у дневном листу
„Глас Српске“
и „Службеном гласнику
Републике Српске“.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-39/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

57.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 3. и 4. Закона о
донацијама
(„Службени гласник Републике
Српске“, број: 96/05), а у вези са чланом 40.
Статута Града Приједора („Службени гласник
града Приједора“, број: 5/15), Скупштина града
Приједора на 6. сједници, одржаној 19.04.2017.
године, донијела је
ОД Л У К У
о преносу права власништва
I
Преноси се право власништва на ватрогасном
возилу,
марке
ЛАДА
НИВА
–
(бр.шасије:ХТА21310080093253;
бр.мотора:212149226199); комерцијални опис:
2131 ; погон 4x4; година производње: 2008;
радни обујам: 1690 цм3; максимална снага:
59КW; мотор: Ото; број сједишта: 5; број врата 5,
са Града Приједор - Територијална ватрогасна
јединица Приједор на Општину Љубиње –
Територијална ватрогасна јединица Љубиње.
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Предметно возило је СГ-Радно Ватрогасно; Погон
4x4; Количина воде за гашење (пластични
резервоар 200 Л-уграђен у возило).
II
Право власништва на ватрогасном возилу
из тачке и ове Oдлуке преноси се без накнаде и
без ограничења.
III
За реализацију ове Oдлуке задужује се
Територијална ватрогасна јединица Приједор и
Одјељење за финансије.
IV
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Приједора.“

Број: 01-022-40/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

58.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13),
разматрајући
Годишњи
Извјештај
Комисије за социјалну заштиту и инклузију града
Приједора за 2016. годину, Скупштина града
Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Годишњег Извјештаја Комисије за
социјалну заштиту и инклузију града Приједора
за 2016. годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Годишњи извјештај Комисије за социјалну
заштиту и инклузију Града Приједора за
2016. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-41/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/17

59.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду ЈУ Народна
библиотека „Ћирило и Методије“ Приједор за
2016. годину, Скупштина града Приједора је на
6. сједници одржаној дана 19.04.2017.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду
ЈУ Народна библиотека „Ћирило и Методије“
Приједор за 2016. годину

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о раду ЈУ Народна библиотека
„Ћирило и Методије“ Приједор за 2016.
годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-42/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

60.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду ЈУ Музеј
Козаре Приједор за 2016. годину, Скупштина
града Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду
ЈУ Музеј Козаре Приједор за 2016. годину

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о раду ЈУ Музеј Козаре Приједор
за 2016. годину.
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Број: 6/17

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о раду ЈУ „Галерија 96“ Приједор
за 2016. годину.

Број: 01-022-43/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

61.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду ЈУ
Позориште „Приједор“ Приједор за 2016.
годину, Скупштина града Приједора је на 6.
сједници одржаној дана 19.04.2017.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду
ЈУ Позориште „Приједор“ Приједор за 2016.
годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о раду ЈУ Позориште „Приједор“
Приједор за 2016. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-44/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 01-022-45/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.
63.

На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду ЈУ Центар
за приказивање филмова за 2016. годину,
Скупштина града Приједора је на 6. сједници
одржаној дана 19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду ЈУ Центар за
приказивање филмова Приједор за 2016.
годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о раду ЈУ Центар за приказивање
филмова за 2016. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-46/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

62.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду ЈУ
„Галерија 96“ Приједор за 2016. годину,
Скупштина града Приједора је на 6. сједници
одржаној дана 19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о раду
ЈУ „Галерија 96“ Приједор за 2016. годину

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

64.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду Агенције за
економски развој „ПРЕДА-ПД“ Приједор за 2016.
годину, Скупштина града Приједора је на 6.
сједници одржаној дана 19.04.2017.године,
донијела
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ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Агенције за
економски развој „ПРЕДА-ПД“ Приједор за
2016. годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о раду Агенције за економски
развој „ПРЕДА-ПД“ Приједор
за 2016.
годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-47/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

65.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о пословању
јавног комуналног предузећа АД „Комуналне
услуге“ Приједор у 2016. години, Скупштина
града Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Комуналне услуге“
Приједор у 2016. години

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Комуналне услуге“ Приједор
у 2016. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-48/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/17

66.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о пословању
јавног комуналног предузећа АД „Водовод“
Приједор у 2016. години, Скупштина града
Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Водовод“ Приједор у
2016. години
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Водовод“ Приједор у 2016.
години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-49/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

67.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о пословању
јавног комуналног предузећа АД „Топлана“
Приједор у 2016. години, Скупштина града
Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа
АД „Топлана“ Приједор у 2016. години
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Топлана“ Приједор у 2016.
години.
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Број: 6/17

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о раду Туристичке организације
града Приједора за 2016. годину.

Број: 01-022-50/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

68.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о пословању
јавног комуналног предузећа АД „Градска
тржница“ Приједор у 2016. години, Скупштина
града Приједора је на 6. сједници одржаној дана
19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о пословању јавног
комуналног предузећа АД „Градска тржница“
Приједор у 2016. години
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о пословању јавног комуналног
предузећа АД „Градска тржница“ Приједор
у 2016. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-51/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 01-022-52/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

70.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о пословању
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за 2016.
годину, Скупштина града Приједора је на 6.
сједници одржаној дана 19.04.2017.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању
„Аутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор за 2016.
годину

1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о пословању „Аутотранспорт
Приједор“ а.д. Приједор за 2016. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

69.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о раду Туристичке
организације града Приједора за 2016. годину,
Скупштина града Приједора је на 6. сједници
одржаној дана 19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду Туристичке
организације града Приједора за 2016. годину

Број: 01-022-53/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

71.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о пословању
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„Заводa за изградњу града“ Приједор за 2016.
годину, Скупштина града Приједора је на 6.
сједници одржаној дана 19.04.2017.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о пословању „Заводa за
изградњу града“ Приједор за 2016. годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о пословању „Заводa за изградњу
града“ Приједор за 2016. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-54/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

72.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Извјештај о реализацији
Одлуке о допунским правима ратних војних
инвалида, породица погинулих и умрлих бораца
за 2016. годину, Скупштина града Приједора је
на 6. сједници одржаној дана 19.04.2017.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештајa о реализацији Одлуке о
допунским правима ратних војних инвалида,
породица погинулих и умрлих бораца за 2016.
годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Извјештај о реализацији Одлуке о
допунским
правима
ратних
војних
инвалида, породица погинулих и умрлих
бораца за 2016. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-55/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/17

73.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Информацију о броју уписа у
матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на
подручју града Приједора у 2016. години,
Скупштина града Приједора је на 6. сједници
одржаној дана 19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о броју уписа у
матичне књиге рођених, вјенчаних и умрлих на
подручју града Приједора у 2016. години
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о броју уписа у матичне књиге
рођених, вјенчаних и умрлих на подручју
града Приједора у 2016. години.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-56/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

74.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Информацију о раду ЈУ
Завода за запошљавање РС, филијала Приједор
у 2016. години, Скупштина града Приједора је на
6. сједници одржаној дана 19.04.2017.године,
донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду ЈУ Завода за
запошљавање РС, филијала Приједор у 2016.
години
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о раду ЈУ Завода за
запошљавање РС, филијала Приједор у
2016. години.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 6/17

Приједора је на 6. сједници одржаној дана
20.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК

Број: 01-022-57/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

75.
На
основу члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора" , број: 5/15) и члана 145. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
("Службени гласник града Приједора“ број:
2/13), разматрајући Информацију о раду
Правобранилаштва
Републике
Српске
–
сједиште Замјеника Приједор за 2016. годину,
Скупштина града Приједора је на 6. сједници
одржаној дана 19.04.2017.године, донијела
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Информације о раду
Правобранилаштва Републике Српске –
сједиште Замјеника Приједор за 2016. годину
1. Скупштина
Града
Приједора
усваја
Информацију о раду Правобранилаштва
Републике Српске – сједиште Замјеника
Приједор за 2016. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-58/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

76.
На основу члана 39. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник
Републике
Српске“, број: 97/16) и члана 40. Статута града
Приједора
("Службени гласник града
Приједора“, број: 5/15),
те члана 145.
Пословника Скупштине града
Приједора –
пречишћен текст ("Службени гласник града
Приједора“,
број:
2/13),
разматрајући
Информацију о продаји акција основног
капитала привредног друштва Рудници жељезне
руде „Љубија“ ад Приједор, Скупштина града

1. Скупштина града Приједора изражава
забринутост поводом Одлуке Владе Републике
Српске о продаји 64,9998% акција основног
капитала АД РЖР „Љубија“ Приједор, методом
непосредног одабира купца, имајући у виду
укупно стање у привреди и могућу
дестабилизацију стања у привредном сектору,
које би се одразило не само на раднике
наведених привредних друштава, него и на све
друге који своју привредну активност базирају
на раду привредног друштва Рудници жељезне
руде „Љубија“ ад Приједор, као и привредном
друштву „ArcelorMitall Prijedor“ doo Prijedor.
2. Скупштина Града Приједора
тражи од
Народне скупштине Републике Српске да се
изузму од продаје непокретности, обзиром да
наведене непокретности - по својој локацији,
тренутном стању и намјени предвиђеној
планским документима, не представљају
некретнине од значаја за обављање послова из
дјелатности привредног друштва и то:
К.о. Приједор 1
- локација зв. „Сухи Приједор“, површине
182.178 m2,
- локација зв. „Балтине Баре“, у површини
од 11.333 m2,
- локација зв. „Рудничка улица“, у
површини од cca 5.000 m2,
- локација зв. „Зелена пијаца у насељу
Пећани“, у површини од 4.740 m2,
- локација зв. „паркинг код стадиона“, у
површини од 6.550 m2 ,
- локација објекта „Рударски факултет“ и
„Рударски институт“.
Захтјев за изузимање се односи и на
локације за које такође постоји интерес Града
Приједора да се упишу као својина и посјед
града, с тим да се код доношења одлуке цијени
показани интерес града, узимајући у обзир
локацију, површину и намјену некретнина, које
су означене на сљедећи начин:
К.о. Црна Долина
- некретнине уписане у пл.бр. 225, у
укупној површини од 353.977 m2.
К.о. Чејреци
некретнине уписане у пл.бр. 310, у
укупној површини од 22.811 m2.
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К.о. Хамбарине
- некретнине уписане у пл.бр. 136, у
укупној површини од 32.900 m2.

3. Скупштина Града Приједора тражи од
Народне скупштине Републике Српске да да
јасне гаранције да ће се наставити поступак
експлоатације
рудног
богатства
у
експлоатационим пољима на територији Града
Приједор, да ће се одржати исти број
запослених као што је сада у привредном
друштву „ArcelorMitall Prijedor“ doo Prijedor, као
и да ће се запослити довољан број нових
радника неопходних за обављање дјелатности
привредног друштва које је купац дијела
капитала акционарског друштва Рудници
жељезне руде „Љубија“ ад Приједор.
4. Скупштина Града Приједора тражи од
Народне скупштине Републике Српске да да
јасне гаранције да ће се наставити истраживања
рудног богатства на територији Града
Приједора, у циљу утврђивања количина
минералних сировина, које се при одређеним
техничким,
технолошким
и
еколошким
условима могу економично експлоатисати.
5. Овај Закључак ступа на снагу даном
обајвљивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-59/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

77.
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО – ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник
Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 40. Статута града Приједора („Службени
гласник града Приједора“, број: 5/15) и члана
140. Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина града
Приједора на 6. сједници, одржаној 20.04.2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина

Број: 6/17

I
Даје се сагласност на замјену некретнинаградског грађевинског земљишта између Града
Приједор и привредног друштва „ГМ Градња“
доо Бања Лука - ради регулисања имовинскоправних односа у сврху привођења земљишта
трајној намјени у складу са Локацијским
условима Одјељења за просторно уређење,
број: 06-364-425/16 који уговор ће се закључити
на следећи начин:
1.Уговарач Град Приједор даје привредном
друштву „ГМ Градња“ доо Бања Лука следеће
непокретности:
По старом премјеру:
- к.ч.бр. 776/11, у површини од 41 m2,
- к.ч.бр. 772/18, у површини од 44 m2,
- к.ч.бр. 772/6, у површини од 271 m2,
- к.ч.бр. 772/19, у површини од 96 m2,
- к.ч.бр. 718/23, у површини од 59 m2,
- к.ч.бр. 774/7, у површини од 24 m2,
- к.ч.бр. 772/10, у површини од 51 m2,
- к.ч.бр. 772/9, у површини од 169 m2,
- к.ч.бр. 773/3, у површини од 66 m2,
- к.ч.бр. 773/4, у површини од 570 m2,
- к.ч.бр. 773/6, у површини од 39 m2,
све к.о. СП Приједор, уписане као
својина Града Приједор са дијелом 1/1.
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 4511/2, у површини од 675 m2,
-к.ч.бр. 5700/2, у површини од 59 m2,
све к.о. Приједор 2, уписане као посјед Града
Приједор са дијелом 1/1.
Остале парцеле су према подацима
катастарског операта земљишта већ уписане као
посјед привредног друштва „ГМ Градња“ доо
Бања Лука и означене су са к.ч.бр. 4514/2,
4508/3, 4509/1, 4513/1, 4509/2, 4508/1 к.о.
Приједор 2.
2.Уговарач привредно друштво „ГМ Градња“ доо
Бања Лука даје Граду Приједор следеће
непокретности:
По старом премјеру:
- к.ч.бр. 774/3, у површини од 63 m2,
- к.ч.бр. 774/12, у површини од 8 m2,
- к.ч.бр. 773/7, у површини од 19 m2,
- к.ч.бр. 772/17, у површини од 41 m2,
- к.ч.бр. 774/8, у површини од 218 m2,
- к.ч.бр. 773/5, у површини од 30 m2,
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к.ч.бр. 771/11, у површини од 59 m2,
к.ч.бр. 771/6, у површини од 179 m2,
к.ч.бр. 778/19, у површини од 96 m2,
све к.о. СП Приједор, уписане као
својина или сусвојина привредног
друштва „ГМ Градња“ доо Бања Лука.

По новом премјеру:
-к.ч.бр. 4512/2, у површини од 71 m2,
-к.ч.бр. 4511/5, у површини од 19 m2,
-к.ч.бр. 4508/2, у површини од 41 m2,
-к.ч.бр. 4514/1, у површини од 158 m2,
-к.ч.бр. 4513/2, у површини од 334 m2,
-к.ч.бр. 4511/3, у површини од 207 m2,
-к.ч.бр. 4509/3, у површини од 196 m2,
-к.ч.бр. 4509/4, у површини од 3 m2,
-к.ч.бр. 4515, у површини од 164 m2,
-к.ч.бр. 4514/3, у површини од 45 m2,
-к.ч.бр. 4506/2, у површини од 59 m2,
-к.ч.бр. 4507/5, у површини од 317 m2,
Све к.о. Приједор 2 и уписане као посјед
привредног друштва „ГМ Градња“ доо Бања
Лука са дијелом 1/1.
II
Даје се
сагласност Градоначелнику
Града Приједора да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних страна
закључи уговор о замјени непокретности са
привредним друштвом „ГМ Градња“ доо Бања
Лука, уз плаћање накнаде у разлици
вриједности некретнина које су предмет
замјене, према процјени сталног судског
вјештака грађевинске струке.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-60/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

*****
На основу члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник
Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 40. Статута града Приједорa („Службени
гласник града Приједора“, број: 5/15) и члана
140. Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града

Број: 6/17

Приједора“, број: 2/13), Скупштина града
Приједора на 6. сједници, одржаној 20.04. 2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
I
Одобрава се прибављање без накнаде
градског грађевинског земљишта,
према
подацима o некретнинама наведеним како
слиједи:
Према подацима земљишне књиге:
- к.ч.бр. 776/11 у површини од 41 m2,
- к.ч.бр. 772/18 у површини од 44 m2,
- к.ч.бр. 774/7 у површини од 24 m2,
- к.ч.бр. 772/6 у површини од 271 m2,
- к.ч.бр. 772/9 у површини од 169 m2,
- к.ч.бр. 776/2 у површини од 158 m2,
- к.ч.бр. 774/6 у површини од 9 m2,
- к.ч.бр. 776/13 у површини од 21 m2,
- к.ч.бр. 776/21 у површини од 36 m2,
- к.ч.бр. 776/22 у површини од 45 m2,
уписане у зк.ул.бр. 1395 к.о. СП Приједор.
Све парцеле уписане као државна
својина са уписаним правом коришћења у
корист ЈП“Завод за изградњу града Приједор“ са
дијелом 1/1.
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене
са к.ч.бр.4514/2, 4508/3, 4509/1, 4513/1, 4508/1,
4514/1, 4513/2, 4515, 4514/3 к.о. Приједор 2.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједора да, у складу са одредбама
члана 4. Одлуке о оснивању Јавног предузећа
„Завод за изградњу града“ Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број: 9/11 и 10/11),
закључи уговор о преносу права коришћења на
некретнинама на Град Приједор, са Јавним
предузећем
„Завод за изградњу града“
Приједор, трајно и без накнаде.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-61/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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Број: 6/17

*****
На основу члана 13. Закона о узурпацији
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
70/06), члана 40. Статута града Приједорa
(„Службени гласник града Приједорa“, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједора – пречишћен текст
(„Службени
гласник града Приједора“, број: 2/13),
Скупштина града Приједора на 6. сједници,
одржаној 20.04.2017. године, донијела је

Српске“ број: 97/16), члана 40. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 5/15), члана 140. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
(„Службени гласник града Приједора“, број:
2/13) и члана 348 Закона о стварним правима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), Скупштина града
Приједора на 6. сједници, одржаној 20.04. 2017.
године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби пут

ОДЛУКУ
о замјени непокретности

I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби –пут, сљедеће
земљиште:
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене
са:
-к.ч.бр.5700/2, у површини од 59 m2,
уписане у пл.бр.925, к.о. Приједор 2, као Добро у
општој употреби – путеви.
Према подацима старог премјера
земљиште је означено као к.ч.бр. 718/23, у
површини од 59 m2, уписано у зк.ул.бр.2310,
к.о.Приједор, као државна својина.
II
У катастарском операту земљишта,
односно у катастарском операту непокретности
за к.о.Приједор 2, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке 1. ове Одлуке као
некретнина у општој употреби – пут, а наведено
земљиште ће се уписати као посјед и својина
Града Приједора.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-62/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

*****
На основу члана 39 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике

I
Даје се сагласност на замјену некретнина
између Града Приједора и Васић Слободанке и
Васић Ненада из Приједора - ради рјешавања
имовинско-правних односа на предметним
парцелама, који уговор ће се закључити на
сљедећи начин:
1. Уговарач Град Приједор даје Васић
Слободанки и Васић Ненаду из Приједора
сљедеће непокретности:
Према подацима катастарског операта
земљишта, означене са:
- к.п.бр. 4441/4, двориште, у површини од
6 m2, уписанe у посједовни лист број
3064/894, К.О. Приједор 2, као посјед
Града Приједора,
- к.п.бр. 4445/2, улица, у површини од 5
m2, уписанe у посједовни лист број
925/93, К.О. Приједор 2, као посјед Града
Приједора.
Према подацима земљишне књиге,
означене сa к.п.бр 788/19 и 788/20 К.О. СП
Приједор, уписане као државна својина са
правом кориштења у корист физичких лица са
којима су имовински односи ријешени уговором
о оснивању права грађења.
2. Уговарачи Васић Слободанка и Васић
Ненад из Приједора дају Граду Приједору
сљедеће непокретности:
Према подацима катастарског операта
земљишта, означене са:
- к.п.бр. 4446/2, њива, у површини од 12
m2, уписанe у посједовни лист број
3467/5, К.О. Приједор 2, као посјед Васић
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Слободанке са дијелом ½ и Васић
Ненада са дијелом ½,
к.п.бр. 4446/3, њива, у површини од 1
m2, уписанe у посједовни лист број
3467/5, К.О. Приједор 2, као посјед Васић
Слободанке са дијелом ½ и Васић
Ненада са дијелом ½.

Према подацима земљишне књиге,
означене сa к.п.бр 788/18 и 788/21 К.О. СП
Приједор, уписане као државна својина са
правом кориштења у корист физичких лица са
којима су имовински односи ријешени уговором
о оснивању права грађења.
II
Даје се сагласност Градоначелнику Града
Приједора да у циљу регулисања међусобних
права и обавеза уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 348 Закона о стварним
правима („Службени гласник
Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09 и 95/11), закључи
уговор о замјени непокретности описаних у
тачки 1. ове одлуке са Васић Слободанком и
Васић Ненадом, по цијени утврђеној у
Извјештају о процјени тржишне и грађевинске
вриједности некретнина број 23/17, урађеним
од стране овлаштеног вјештака грађевинскеархитектонске струке.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-63/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

*****
На основу члана 13. Закона о узурпацији
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
70/06), члана 39 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
97/16), члана 40. Статута града Приједорa
(„Службени гласник града Приједора“, број 5/15)
и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједора – пречишћен текст („Службени
гласник града Приједора“, број: 2/13),
Скупштина Града Приједора на 6. сједници,
одржаној 20.04. 2017. године, донијела је

Број: 6/17

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби - путеви
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
сљедеће земљиште:
Према подацима катастарског операта
земљишта, предметна некретнина је означена
са:
к.п.бр. 4445/2, улица, у површини од 5
m2, уписана у посједовни лист број
925/93, К.О. Приједор 2, уписана као
добро у општој употреби - путеви.
II
У катастарском операту, пл.бр. 4445/2,
К.О. Приједор 2, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке 1. ове одлуке као некретнина
у општој употреби – пут, а наведено земљиште
ће се уписати као посјед Града Приједора.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-64/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

*****
На основу члана 13. Закона о узурпацији
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
70/06), члана 40. Статута града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број:
5/15) и члана 140. Пословника Скупштине града
Приједора – пречишћен текст („Службени
гласник града Приједора“, број: 2/13),
Скупштина Града Приједора на 6. сједници,
одржаној 20.04.2017. године, донијела је

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби пут
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби –пут, с
едеће земљиште:
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Према подацима катастарског операта
земљишта, предметне некретнине су означене
са:
-к.ч.бр.5712/17, у површини од 9 m2,
уписане у пл.бр.845, к.о. Приједор 1, као Добро у
општој употреби – путеви.
Према подацима старог премјера
земљиште је означено као дио к.ч.бр. 12/811,
уписано у зк.ул.бр.607, к.о.Приједор, као својина
Града Приједор.
II
У катастарском операту земљишта,
односно у катастарском операту непокретности
за к.о.Приједор 1, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке 1. ове Одлуке као
некретнина у општој употреби – пут, а наведено
земљиште ће се уписати као посјед Града
Приједор.
III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Града
Приједора“.
Број: 01-022-65/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

*****
На основу члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник
Републике
Српске“, број:124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 4. Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини
Републике Српске и јединица локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 20/12), члана 40. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 5/15) и члана 140. Пословника
Скупштине града Приједора – пречишћен текст
(„Службени гласник града Приједора“, број:
2/13), Скупштина Града Приједор на 6. сједници,
одржаној дана 20.04. 2017. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину и условима продаје непокретности у
својини јединице локалне самоуправе

Број: 6/17

продаја непокретности у својини Града
Приједор и то:
Стан, у улици Краља Петра Првог
Ослободиоца, уписан у зк.ул.бр. 10155 к.о. СП
Приједор, означен са:
-к.ч.бр. 13/11 Е-ПР-3, стан број 2 на I
спрату, укупне корисне површине 51,92 m2,
уписан као својина Града Приједор са
дијелом 1/1.
Према подацима катастарског операта
земљишта
предметне
непокретности
су
означене са к.ч.бр. 2038/5 к.о. Приједор 1 и
уписане су као посјед Града Приједор са
дијелом 1/1.
II
Вриједност непокретности износи 34.000,00
КМ. Иста је утврђена процјеном од стране
сталног
судског
вјештака
грађевинскоархитектонске струке и представља почетну
продајну цијену непокретности.
III
За учешће у поступку лицитације учесник је
дужан уплатити износ од 10% од продајне
цијене, на жиро рачун - јединствени рачун
трезора Града Приједор код NLB Razvojne banke
Prijedor, број: 562 0070000266805.
IV
Продајну цијену наведеног земљишта
учесник лицитације са којим ће се закључити
уговор обавезан је уплатити у року од 15 дана од
дана закључивања и нотарске обраде уговора о
купопродаји.
V
Поступак
лицитације
земљишта
спровешће Комисија за продају.
VI
Овлашћује се Градоначелник да са
учесником лицитације чија понуда буде
утврђена
као
најповољнија,
закључи
купопродајни уговор, у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних страна.
VII
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

I
Под условима и на начин регулисан
овом одлуком спровешће се лицитацијом

Број: 01-022-66/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.
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*****
На основу члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник
Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 40. Статута града Приједорa („Службени
гласник града Приједорa“, број: 5/15) и члана
140. Пословника Скупштине града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број:2/13), Скупштина Града
Приједора на 6. сједници, одржаној 20.04. 2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји непокретности
I
Одобрава се продаја непосредном
погодбом по тржишној цијени, непокретности
означених према подацима земљишне књиге са:
- 13/11 Е-ПР-1, пословни простор број 1 у
површини од 3,2 m2,
уписан у зк.ул.бр.7392 к.о. СП Приједор,
као својина Града Приједор са дијелом 1/1.
Дана 15.02.2008.године, у Основном суду
у Приједору, између Општине Приједор као
продавца и Стојановић Драшка као купца закључен је Уговор о купопродаји пословног
простора,
ов.бр.077-О-ОВ-08-000-327,
у
површини од 36,75 m2.
Накнадним
етажирањем
објекта,
утврђено је да површина пословног простора
износи 39,95 m2, те је стога предмет продаје
разлика у површини непокретности–3,2 m2.
Према подацима катастарског операта
земљишта
предметне
непокретности
су
означене са к.ч.бр. 2038/5 к.о. Приједор 1 и
уписане су као посјед Града Приједор са
дијелом 1/1.
II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједор да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних страна, а
у складу са одредбама члана 348. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), закључи купопродајни уговор са
Стојановић Драшком о продаји непокретности
описаних у тачки 1. ове одлуке, по цијени
утврђеној у Елаборату о процјени вриједности,
овлаштеног судског вјештака грађевинске
струке.

Број: 6/17

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број: 01-022-67/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

*****
На основу члана 348. Закона о стварним
правима („Службени гласник
Републике
Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15),
члана 40. Статута града Приједора („Службени
гласник града Приједора“, број: 5/15) и члана
140. Пословника Скупштине Града Приједора –
пречишћен текст („Службени гласник града
Приједора“, број: 2/13), Скупштина града
Приједора на 6. сједници, одржаној 20.04. 2017.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о продаји непокретности
I
Одобрава се продаја непосредном
погодбом по тржишној цијени, непокретности
означених према подацима земљишне књиге са:
- 13/11 Е-ПР-2, пословни простор број 2 у
површини од 6,01 m2,
уписан у зк.ул.бр.7393 к.о. СП Приједор,
као својина Града Приједор са дијелом 1/1.
Дана 21.02.2008.године, у Основном суду
у Приједору, између Општине Приједор као
продавца и Торбица Зорана као купца закључен је Уговор о купопродаји пословног
простора,
ов.бр.077-О-ОВ-08-000-387,
у
површини од 61,92 m2.
Накнадним
етажирањем
објекта,
утврђено је да површина пословног простора
износи 67,93 m2, те је стога предмет продаје
разлика у површини непокретности – 6,01 m2.
Према подацима катастарског операта
земљишта
предметне
непокретности
су
означене са к.ч.бр. 2038/5 к.о. Приједор 1 и
уписане су као посјед Града Приједор са
дијелом 1/1.
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II
Даје се сагласност Градоначелнику
Града Приједор да у циљу регулисања
међусобних права и обавеза уговорних страна, а
у складу са одредбама члана 348. Закона о
стварним
правима
(„Службени
гласник
Републике Српске“, број: 124/08, 58/09, 95/11 и
60/15), закључи купопродајни уговор са Торбица
Зораном о продаји непокретности описаних у
тачки I ове Oдлуке, по цијени утврђеној у
Елаборату о процјени вриједности, овлаштеног
судског вјештака грађевинске струке.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број: 01-022-68/17
Приједор
Датум: 19.04.2017. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сеад Јакуповић, с.р.

Број: 6/17

3. Горан Велаула, члан - одборник Скупштине
Града Приједора;
4. Маринко Тадић, члан – Одјељење за
финансије:
5. Душко Мариновић, члан – Рударски
факултет.

II - Задатак Комисије је, да у складу са Одлуком
о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте младих, који се
финансирају из Буџета града, изврши отварање,
разматрање
и
оцјењивање
пристиглих
пројеката, те да сачини приједлог бодовне листе
Градоначелнику .

III - Рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у „Службеном гласни Града
Приједора.

Број : 02-111-62/17
Датум : 10.04.2017. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
21.
20.
На основу члана 82. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 77. Статута Града
Приједора
(„Службени
гласник
Града
Приједора“, број: 5/15), а у вези са чланом 4.
Правилника о условима, критеријумима и
поступку расподјеле новчаних средстава за
омладинске пројекте, број: 02-022-31/10 од
09.04.2010. године, Градоначелник Приједора,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор омладинских
пројеката који се финансирају средствима
Буџета Града Приједора

На основу члана 4. и члана 5. тачка 3.
Закона о празницима Републике Српске,
(„Службени гласник Републике Српске“, број:
43/07), члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16), члана 5. Одлуке о
одређивању радног времена правним лицима и
предузетницима који обављају трговачку,
занатску, услужну и дјелатност игара на срећу на
подручју града Приједора („Службени гласник
града Приједора“ , број: 2/14) и члана 77.
Статута града Приједора ("Службени гласник
града Приједора", број: 5/15), Градоначелник
Приједора, доноси:

ЗАКЉУЧАК
I - Именује се Комиса за избор омладинских
пројеката који се финансирају средствима
Буџета Града Приједора, у слиједећем саставу:
1. Моња Касаловић, предсједник Комисије,
начелница Одјељења за друштвене
дјелатности;
2. Бранислав Стојић, члан – Одјељење за
друштвене дјелатности;

1. Први дан Међународног празника рада,
01.05.2017. године (понедељак), је нерадни
дан за све привредне субјекте регистроване
на подручју града Приједора, осим
субјеката побројаних у тачкама 2. и 5. овог
Закључка.
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2. Први дан Међународног празника рада,
01.05.2017. године (понедељак), могу да
раде самосталне предузетничке радње –
меснице у периоду од 07,00 до 11,00
часова.
3. Другог маја 2017. године (уторак), могу
радити сви регистровани привредни
субјекти на подручју града Приједора у
складу са својим потребама и интерним
актима који регулишу питање радног
времена запослених, изузев републичких и
градских установа, организација и јавних
предузећа.
4. За вријеме републичког празника, Дана
побједе над фашизмом, 09.05.2017. године
(уторак), могу да раде сви регистровани
привредни субјекти на подручју града
Приједора у периоду од 07,00 до 15,00
часова, изузев републичких и градских
установа, организација и јавних предузећа.
5. Субјекти побројани у члану 5. Одлуке о
одређивању радног времена
правним
лицима и предузетницима који обављају
трговачку, занатску, услужну и дјелатност
игара на срећу на подручју града Приједора
(„Службени гласник града Приједора“, број :
2/14) и то :
- субјекти
који
обављају
дјелатност
производње и продаје хљеба, пецива,
свјеже тјестенине и колача, с тим да је у
времену од 0,00 до 06,00 часова дозвољена
само шалтерска продаја,
- апотеке,
- бензинске пумпе,
- трговачке радње типа „драгстор“,
- трговачке радње које се налазе у склопу
станичних објеката,
као
и
продавнице
погребном
опремом, могу да раде у све наведене дане
празника у времену од 00,00 до 24,00 часа.

6. Привредни
субјекти
који
обављају
производну и прерађивачку дјелатност у
наведене дане републичких празника могу
радити у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање
радног времена запослених.

Број: 6/17

7. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном
гласнику Града Приједора.
Број : 02–32- 2 /17
Датум : 12.04.2017. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

22.
На основу члана 77. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 5/15) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" бр. 3/13)
те приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ЗАХВАЛНИЦЕ
I - „АrcelorMittal Fondacija Prijedor", поводом
16.маја Дана града Приједора, Градоначелник
града Приједора додјељује
ЗАХВАЛНИЦУ
II О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.

Број : 02-136-5/17
Датум : 21.04.2017.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

23.
На основу члана 77. Статута града
Приједора
(„Службени
гласник
града
Приједора“, број: 5/15) и члана 2. Одлуке о
наградама и признањима града Приједора
("Службени гласник града Приједора" бр. 3/13)
те приједлога Комисије за награде и признања,
Градоначелник града Приједора доноси
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОХВАЛЕ
I ГОСПОДИНУ СЛОБОДАНУ БРДАРУ,
предсједнику Удружења пензионера града
Приједора , поводом 16.маја Дана града
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Приједора, Градоначелник града Приједора
додјељује
ПОХВАЛУ
II О извршењу ове Одлуке стараће се
Градоначелник града Приједора.
III - Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у „Службеном гласнику града
Приједора“.
Број : 02-136-4/17
Датум : 21.04.2017.год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић, с.р.

78.
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 и заштиту животне
средине Градске управе Приједор објављује
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне послове
и заштиту животне средине Градске управе
Приједор извршен је упис Заједница етажних
власника стамбених зграда у:

*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372121/16 од 30.11.2016.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника зграда у
регистрарском листу број: 191/08, УПИС
промјене лица овлаштеног за заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ
Б-3 улаз 3 Петра Зимоњића улаз III и то како
слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Анушић Владо умјесто ранијег
Бајић Милоша.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372128/16 од 12.12.2016.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника зграда у
регистрарском листу број: 91/05, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ
ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ у улици

Број: 6/17

Краља Петра I Ослободиоца бр. 56 Приједор и то
како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Мацура Миле
умјесто ранијег
Шапоња Славка.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372128/16 од 23.12.2016.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника зграда у
регистрарском листу број: 177/07, УПИС
промјене лица овлаштеног за заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ М-3
УЛАЗ 5 Приједор, улица Мајора Милана Тепића
и то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Кнежевић Мирослав
умјесто
ранијег Тубин Вукана.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372133/16 од 30.12.2016.године, извршило је у
регистру заједница етажних власника зграда у
регистрарском листу број: 86/05, УПИС промјене
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ Краља Петра I
Ослободиоца бр. 58 и то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Родић Данијела умјесто ранијег
Кецман Славка.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-23/17
од 09.03.2017.године, извршило је у регистру
заједница
етажних
власника
зграда у
регистрарском листу број: 272/17, УПИС
оснивања ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛА
ЗГРАДЕ, Пећани Б-2, улаз 6 Приједор, Пећани Б2, улаз 6.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ, Пећани Б-2, улаз 6 Приједор,
Пећани Б-2, улаз 6.
ОСНИВАЧИ: 7 етажних власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
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: Вукотић др. Андрија, предсједник
скупштине заједнице у складу са Законом о
одржавању зграда.

216

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-21/17
од 15.03.2017.године, извршило је у регистру
заједница
етажних
власника
зграда у
регистрарском листу број: 273/17, УПИС
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ЗГРАДЕ, Приједор, улица Меше Селимовића,
ламела 3, блок 1, Пећани.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ЗГРАДЕ, Приједор, улица Меше
Селимовића, ламела 3, блок 1, Пећани.
ОСНИВАЧИ: 21 етажни власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
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: Вујановић Игор, предсједник управног
одбора, самостално и без ограничења.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-35/17
од 29.03.2017.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
237/13, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ УЛАЗ Б, Приједор, улица
Краља Александра број: 41 - б и то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Стијепић Борис умјесто ранијег
Влачина Драгана.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-37/17
од 31.03.2017.године, извршило је у регистру
заједница
етажних
власника
зграда у
регистрарском листу број: 274/17, УПИС
оснивања
ЗАЈЕДНИЦА
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, улица Петра Петровића
Његоша број: 9.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЗГРАДОМ, Приједор, улица Петра Петровића
Његоша број: 9.
ОСНИВАЧИ: 10 етажни власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
Иступа у правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до

Број: 6/17

висине удјела у плаћању трошкова одржавања
дијела зграде.
ЗАСТУПА: Грујчић Ранко, предсједник скупштине
заједнице, самостално и без ограничења.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-38/17
од 03.04.2017.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
225/11, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ „МЕТРО“ Улаз 6, Приједор,
улица Саве Ковачевића број: 6 и то како слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Ступар Драган умјесто ранијег
Ковачевић Љубомира.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-44/17
од 05.04.2017.године, извршило је у регистру
заједница
етажних
власника
зграда у
регистрарском листу број: 275/17, УПИС
оснивања ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА
ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ У УЛИЦИ КРАЉА АЛЕКСАНДРА
број: 34, улаз Е.
НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ: ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ
ВЛАСНИКА ДИЈЕЛА ЗГРАДЕ У УЛИЦИ КРАЉА
АЛЕКСАНДРА број: 34, улаз Е.
ОСНИВАЧИ: 11 етажни власника зграде.
ДЈЕЛАТНОСТ: 81.10 – Помоћне дјелатности
управљања зградом.
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:
Крејић
Радован,
предсједник
скупштине заједнице, самостално и без
ограничења.
*Одјељење за стамбено комуналне послове и
заштиту животне средине Градске управе
Приједор, на основу рјешења број: 08-372-51/17
од 20.04.2017.године, извршило је у регистру
заједница зграда у регистрарском листу број:
227/11, УПИС промјене лица овлаштеног за
заступање
ЗАЈЕДНИЦЕ
ЗА
УПРАВЉАЊЕ
ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ М-1, ламела Ц, Приједор,
улица Мајора Милана Тепића 6. и то како
слиједи:
Нови законски заступник заједнице са даном
овог уписа је Татић Драгиша умјесто ранијег
Малић Драгане.
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