
 
48.  
На основу члана 43. став 3. Закона о 
социјалној заштити (“Службени гласник 
Републике Српске”,бр. 5/93 и 15/96), члана 
28. Статута општине Приједор (“Службени 
гласник општине Приједор”,бр. 2/2000), 
Скупштина општине Приједор на сједници 
одржаној 01.07.2003.године донијела је 
 

О Д Л У К У 
о висини учешћа грађана у трошковима 

одређених услуга социјалног рада 
 
  Члан 1. 
 
Овом одлуком утврђује се обавеза учешћа 
грађана у трошковима одређених услуга 
социјалног рада, висина учешћа и случајеви 
кад настаје обавеза учешћа у трошковима 
услуга, које пружа Центар за социјални рад, а 
које нису у функцији превентивне 
дјелатности у остваривању права из области 
социјалне, дјечије и породичне правне 
заштите. 
  Члан 2. 
Грађанин је дужан да учествује у трошковима 
одређених услуга социјалног рада за сваки 
писани акт (увјерење, рјешење), за социјалну 
анамнезу, спис или другу услугу социјалног 
рада, које се траже на лични захтјев и које 
нису у функцији превентивне дјелатности у 
остваривњу права из области социјалне, 
дјечије, породично правне и кривично правне 
заштите. 
  Члан 3. 
Висина учешћа у трошковима услуга 
социјалног рада зависи од радње која 
претходи доношењу писмена. 
 
  Члан 4. 
Грађани учествују у трошковима услуга 
социјалног рада у слиједећим случајевима: 
- Издавање увјерења за издржавањ чланова 

уже породице у матичној држави у сврху  
 

 
 
пореских олакшиц у иностранству, гдје се 
налази на привременом раду; 

плаћа се .................................100,00 КМ 
- Издавање увјерења о сагласности за 

привремени боравак  малољетне дјеце у 
иностранству, у сврху издавања 
туристичке визе; 
плаћа се ....................................10,00 КМ 

- Издавање увјерења о сагласности за 
привремени боравак пунољетних 

      лица у иностранству у  сврху. 
а) запослења, ради обезбјеђења егзистенције 
породице. 
      плаћа се .................................... 35,00 КМ 
б) краћег боравка у иностранству, да је 
породица у матичној држави метријално 
обезбјеђена. 
плаћа се ...........................................25,00 КМ 
ц) издавање туристичке визе, 
плаћа се ...........................................30,00 КМ 
 
- Издавање увјерења о сагласности за 

отпуст из држављанства, 
плаћа се ........................................100,00 КМ 
- Издавање социјалне анамнезе којом се 

доказује статус и положај  породице, а у 
сврху добијања приоритета или 
олакшице при рјешавању статуса питања 
породице, 

плаћа се ..........................................50,00 КМ 
- Издавање увјерења о пословној 

способности 
плаћа се ......................................... 20,00 КМ 
 
  Члан 5. 
И за сва друга увјерења, издата на основу 
члана 160. Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”,бр. 13/02), на основу проведеног  
поступка,  саслушања свједока или  
изласка на терен, ради утврђивања 
чињеничног стања, а у сврху  
прибављања неке користи за  странку, 
плаћа се .........................................30,00 КМ 
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  Члан 6. 
Накнада се плаћа приликом преузимања 
писмена на благајни Центра за социјални рад 
Приједор, или на жиро рачун Центра, а 
служиће за покриће материјалних трошкова и 
трошкова  изласка на терен. 
 
  Члан 7. 
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику 
општине Приједор”. 
 
Број:01-022-35/03       ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 02.07.2003.г.    Змијањац Горан, с.р. 
                              . . . . 
 
49. 
На основу члана 17. и 30. Закона о 
административним таксама и накнадама 
(“Сл.гласник Републике Српске”,бр. 37/01 и 
52/01), и члана 10. Статута општине Приједор 
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 2/2000), 
скупштина општине Приједор на сједници 
одржаној 18.09.2003.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
      о измјенама и допунама одлуке о 
општинским административним таксама 
 
  Члан 1. 
У Одлуци о општинским административним 
таксама (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 
10/2001) у Тарифи о општинским 
административним таксама мијења се тачке 
IV Овјере, преписи и преводи, Тарифни број 
8. који гласи: 
 “За овјеру сваког потписа, овјеру о 
аутентичности рукописа или овјеру  
преписа од сваког полутабака оргинала 
износи..............................................2,00 КМ 

“За овјеру потписа код давања 
пуномоћи и потписа  
овлаштеног правног лица износи 
...........................................................2,00 КМ 

”За овјеру потписа код 
купопродајних уговора,плаћа  
се по сваком потпису износ од 
..........................................................2,00 КМ 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Службеном гласнику 
општине Приједор”. 
 
Број: 01-022-40/03       ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 18.09.2003.          Кадић  Изет 
                                   . . .  
50. 
На основу члана 10. Статута општине 
Приједор (“Службени гласник општине 
Приједор”,бр. 2/20000) и члана 13. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
(“Службени гласник општине Приједор”,бр. 
10/2001), Скупштина општине Приједор на 
сједници одржаној  01.07.2003.године, 
донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ПРЕДСЈЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 
1. Кадић Изет, дипломирани економиста из 

Приједора, бира се за предсједника 
Скупштине општине Приједор. 

 
2. Ово  Рјешење  ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-111-44/03      ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор,     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 02.07.2003.      Горан Змијањац, с.р. 
   . . . . 
51. 
На основу члана 10. Статута општине 
Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор”,бр. 2/2000) и члана 105. 
Пословника Скупштине општине  Приједор 
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 
10/2001),  Скупштина општине Приједор на 
сједници одржаној 18.09.2003.године, 
донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 о именовању директора “Позоришта 

Приједор” у Приједору 
 
1. БАРОШ ЗОРАН, дипломирани филолог 

именује се за директора “Позоришта 
Приједор” у Приједору. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-111-54/03              ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 19.09.2003.г.      Кадић Изтет,с.р. 
      . . . . 
52. 
На основу члана 4.6. и 11. Закона о 
грађевинском земљишту (“Сл.гласник РС”бр. 
41/03) и члана 105. Пословника Скупштине 
општине Приједор (“Сл.гласник 10/01), 
Скупштина општине Приједор је на основу 
Приједлога РУ за геодетске и имовинско 
правне послове ПЈ Приједор број: 35-475-
38/03 од 14.07.2003.године на сједници 
одржаној 25.09.2003.године, донијела је 
 

       Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 

1. Утврђује се да је oпштина Приједор 
носилац права  кориштења и располагања 
на градском  грађевинском неизграђеном 
земљишту на подручју општине 
Приједор, а које је у земљишним књигама 
укњижено са правом кориштења на Завод 
за изградњу града и општине Приједор. 

 
2. Ово Рјешење објавиће се у “Сл.гласнику 

општине Пирједор. 
Број:01-475-1344/03          ПРЕДСЈЕДНИК 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.9.03.г.               Кадић Изет,с.р.  
  . . . .  
53. 
На основу члана  104. Пословника 
Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник 
општине Приједор”,бр. 10/2001), Скупштина 
општине Приједор разматрајући захтјев 
Тенис клуба “Др. Младен Стојановић” о  
учествовању Општине у изградњи хале на 
сједници одржаној 01.07.2003.године, 
донијела је следећи 
 

  
            З А К Љ У Ч А К 

1. Скупштина општине Приједор прихвата 
иницијативу Тенис клуба “Др. Младен 
Стојановић”, и  Секретаријата за спорт и  
омладину Републике Српске да у 
општини Приједор изгради  једну Тенис 
халу. 

2. Задужује се надлежни орган у Општини 
да предложи изворе средстава у висини 
од 100.000,00 КМ као учешће у 
финансирању изградње Тенис хале у 
Приједору. 

3. О реализацији овог Закључка надлежни 
орган  ће благовремено извјестити 
Скупштину општине Приједор. 

4. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-40/443/03   ПОТПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 02.07.2003.г.  Змијањац Горан,с.р. 
                            . . .  
54. 
На основу члана 104. Пословника Скупштине 
општине (“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 
10/2001),  разматрајући Извјештај и захтјеве 
ОДКП “Водовод” Приједор, Скупштина 
општине на сједници одржаној 
18.09.2003.године, донијела је следећи 
 

      З А К Љ У Ч А К 
 

1. Скупштина прихвата вишак радова од 
51.600,00 КМ за реализацију Пројекта 
који је одобрен и већ реализован са 
ставке 133 Подршка водоснабдјевању 
града Приједора а који је предвиђен у 
Буџету. 

2. Даје се подршка изради завршног 
елабората о изведеним истраживањима и 
изради пројекта истражно 
експлоатационог бунара у 
Приједорчанки, Приједорчанка Б3 у 
висини од 130.000,00 КМ, то ће ићи са 
ставке Програм уређења градског 
грађевинског земљишта у оној висини у 
којој  су та средства остварена  у Буџету 
по Одлуци Скупштине  а  Водовод  није 
партиципирао и  

3. Да се финансирање радова  око бушења, 
опремања и стављања у функцију новог  
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бунара Приједорчанка Б3 планира у     
Буџету за 2004.годину. 

4. Овај Закључак ће се објавити у 
“Службеном гласнику општине 
Приједор”. 

 
Број:01-40-617/03      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 18.09.2003.г.     Кадић Изет,с.р. 
     . . . .  
55. 
На основу члана 104. Пословника  
Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник 
општине Приједор”,бр. 10/2001), 
Разматрајући Приједлог извјштаја буџета 
општине Приједор за период 1.1.-
30.6.2003.године, Скупштина општине на 
сједници одржаној 11.09.2003.године, 
донијела је следећи 
 

            З А К Љ У Ч А К 
 
1. Не усваја се Извјештај о  извршењу 

буџета општине Приједор  за период 1.1.-
30.06.2003.године.   

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор. 

 
Број:01-401-4/03        ПРЕДСЈЕДНИК 
      Датум: СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 11.09.2003.     Кадић Изет.с.р. 
                              . . . . 
56. 
На основу члана 104. Пословника скупштине 
општине Приједор (“Сл.гласник општине 
Приједор”,бр. 10/01), Разматрајући  Нацрт 
одлуке о статусу бесправно изграђених 
грађевина, Скупштина општине на сједници 
одржаној 25.09.2003.године, донијела је   
 

        З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Нацрт одлуке о статусу 

бесправно изграђених грађевина. 
 
2. Нацрт одлуке  упућује се на јавну 

расправу. 
 
3. Задужује се Одјељење за просторно 

уређење да проведе све активности 
везане за  јавну расправу у складу са  

 

Пословником Скупштине општине члан 120.-
125. 
4. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-022-41/03      ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.09.2003.г.     Изет Кадић,с.р. 
      . . . . 
57. 
На основу члана 104. Пословника  
Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник 
општине Приједор”,бр. 10/2001), 
Разматрајући информацију о раду 
општинских контролних органа  за период 
1.1.-30.6.2003.године, Скупштина општине на 
сједници одржаној 25.09.2003.године, 
донијела је следећи 
 
               З А К Љ У Ч А К 
1. Обавезује се  Општинска инспекција да 

тромјесечно подноси извјештај о свом 
раду Скупштини општине, а нај касније у 
року од 30 дана од извјештајног периода. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-022-42/03         ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.09.2003.г.     Кадић Изет, с.р. 
                                 . . . . 
58. 
На основу члана 104. Пословника  
Скупштине општине Приједор (“Сл.гласник 
општине Приједор”,бр. 10/2001), 
Разматрајући информацију о раду 
општинских контролних органа  за период 
1.1.-30.6.2003.године, Скупштина општине на 
сједници одржаној 25.09.2003.године, 
донијела је следећи 

     З А К Љ У Ч А К 
 
1. Не усваја се извјештај о раду 

Општинских контролних органа за 
период 1.1.-30.06.2003.године. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 

 
Број:01-022-44/03         ПРЕДСЈЕДНИК 
      Приједо            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 25.09.2003.г.      Кадић Изет,с.р. 
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“Службени гласник” издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба 
Скупштине општине Приједор. 
 Главни и одговорни уредник ВУКОВИЋ РАДЕНКО,дипломирани правник, канцеларија број 24-
зграда скупштине општине Приједор  телефон број 052/213-897. 
 Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20. примјерака.  
                                                        


