
 

 

  

GODINA XIV СРИЈЕДА 30.06.2005. BROJ: 6/2005 
 84. 
 На основу члана 12., 46., 63., 65., 68., 73., 76. и 93. Закона о грађeвинском земљишту 
Републике Српске ( « Службани гласник Републике Српске «, број: 86/03, те члана 18. 
Статута општине Приједор ("Службени гласник Општине Приједор број 5/2005.), Скупштина 
општине Приједор на IX сједници одржаној  29.06.2005.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о грађевинском земљишту 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком одређују се границе просторног обухвата градског грађевинског 
земљишта у државној и приватној својини, осталог грађевинског земљишта у својини 
грађана на подручју Општине Приједор, уређују услови и начин додјеле грађевинског 
земљишта на кориштење ради изградње трајних грађевина, поступак и критерији ради 
одређивања реда првенства при додјели грађевинског земљишта и прописују основи и 
мјерила за одеђивање накнада за додјелу, уређење и кориштење грађевинског земљишта. 
 

Члан 2. 
 Градским грађевинским земљиштем у смислу ове Одлуке, сматра се изграђено и 
неизграђено земљиште на подручју Општине Приједор које је регулационим плановима и 
урбанистичким планом Општине Приједор намјењено за изградњу објеката. 

Осталим грађевинским земљиштем, у смислу ове Одлуке сматра се : 
- изграђено и неизграђено земљиште намјењено за изградњу објеката, које се налази 

ван зоне градског грађевинског земљишта, а што се односи на грађевинско земљиште 
намијењено за изградњу приградских насеља, рекреационо туристичких центара, подручја 
намјењених за изградњу кућа за одмор и опоравак, и за друге сличне намјене 

- грађевинско земљиште с обе стране магистралних путева на подручју Општине, на 
удаљености од 100 м од границе путног појаса 

- грађевинско земљиште на којем је уз одобрење за грађење изграђена грађевина 
укључујући и земљиште које служи њеној редовној употреби, те земљиште намјењено за 
изградњу грађевина  које је одређено као грађевинско према одредбама Закона о уређењу 
простора . 
Члан 3. 

Граница просторног обухвата градског грађевинског земљишта садржи детаљан опис 
границе обухваћеног земљишта који је саставни дио Одлуке о одређивању грађевинског 
земљишта. 
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Члан 4. 
 Изграђеним грађевинским земљиштем сматра се земљиште на којем је изграђена 
зграда, као и земљиште за редовну употребу зграде или друге грађевине која се сматра 
грађевином према одредбама Закона о уређењу простора. 
 Зградама из предходног става припада земљиште које служи њиховој редовној 
употреби, које као такво буде одређено планом парцелације или мишљењем органа 
надлежног за послове урбанизма (члан 39. Закона о грађевинском земљишту, у даљем тексту 
Закон). 

 
 Неизграђеним грађевинским земљиштем сматра се поред земљишта на којем није 
изграђена грађевина и земљиште на којем је изграђена привремена или помоћна грађевина.  

 
Члан 5. 

 Градским грађевинским земљиштем у приватној својини сматра се изграђено градско 
грађевинско земљиште, и то земљиште испод објекта и земљиште које служи за редовну 
употребу објекта. 
 
 Земљиштем из предходног става располажу власници уз ограничења и под условом 
предвиђеним Законом. 

Члан 6. 
 Скупштина Општине неизграђено грађевинско земљиште у државној својини може 
додијелити физичким и правним лицима на кориштење ради грађења трајних грађевина у 
складу са регулационим планом под условом да је земљиште  бар дјелимично уређено, како 
је прописано чланом 42. ове Одлуке. 

Члан 7. 
 Након проведеног конкурса о додјели градског грађевинског земљишта, стручна 
служба Општине ће прибавити мишљење јавног правобраниоца Републике Српске, којим се 
потврђује да су предложена додјела и проведени поступак додјеле у складу са важећим 
Законом. 
 Стручна служба доставља Скупштини општине мишљење јавног правобраниоца у 
писменом облику, уз нацрт рјешења Републичке управе за геодетске и имовинско правне 
послове, Подручне јединице Приједор.  
 Уколико нацрт рјешења из предходног става као и други нацрт рјешења, не добије 
потребну већину гласова, Скупштина ће навести конкретне и аргументоване разлоге, који ће 
се унијети у образложење рјешења.  
 Нацрт рјешења из претходног става се односи на додјелу грађевинског земљишта 
након проведене процедуре конкурса или другу додјелу грађевинског земљишта, на 
утврђивање права кориштења ради грађења у сврху легализације бесправно изграђеног 
објекта, давање сагласности за продају недовршеног објекта и сл. 
 Скупштина општине разматра нацрте рјешења која се односе на материју 
грађевинског земљишта; без обзира да ли се нацртом захтјев физичког или правног лица 
усваја, одбија, одбацује, прекида поступак и сл. 
 
II ДОДЈЕЛА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан 8. 
 Градско грађевинско земљиште додјељује се на кориштење ради грађења трајних 
грађевина, на основу јавног конкурса и непосредном погодбом. 
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 1. НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА 
Члан 9. 

 Градско грађевинско земљиште додјељује се на кориштење ради грађења, 
непосредном погодбом само у случајевима прописаним чланом 45. Закона о грађевинском 
земљишту и то за изградњу: 
 
- војних објеката и објеката за службене потребе државних органа (није могућа додјела у 
циљу стамбене изградње) 
- објекта за потребе страних, дипломатских и конзуларних представништава и 
- објеката комуналне инфраструктуре 
 
 Физичком лицу се не може додијелити градско грађевинско земљиште непосредном 
погодбом, изузев додјеле друге - замјенске парцеле у поступку накнаде за експроприсане 
некретнине или изузето земљиште, или додјеле ради формирања грађевинске парцеле по 
члану 40. Закона. 
 
 2. К О Н К У Р С 

Члан 10. 
 Градско грађевинско земљиште додјељује се на кориштење путем конкурса у свим 
случајевима који нису обухваћени предходним чланом ове Одлуке. 
 

Члан 11. 
 Конкурс за додјелу градског грађевинског земљишта објављује се у једном од 
дневних листова, доступном свим грађанима, и на огласној табли Општине Приједор, и 
обавезно садржи: 
 
- податке о земљишту које је предмет додјеле 
 (број парцеле, површина, ближа ознака локације, улица) 
- податке о објекту чија је изградња предвиђена на земљишту које је предмет додјеле 
  (намјена, хоризонтални габирити, спратност и др.) 
- податке о обиму уређења грађевинског земљишта у зони у којој се земљиште налази 
- податке о обиму и начину уређења земљишта које треба да изврши инвеститор укључујући  
  право даваоца земљишта да одобрава изведбене пројекте и да врши надзор над извођењем 
  радова на изградњи 
- услове и начин плаћања накнаде за додјељено земљиште и накнаде на име трошкова  
  уређења грађевинског земљишта  
- рокови за изградњу објекта и уређење земљишта 
- услови у погледу лица која могу поднијети пријаву на конкурс (физичка и правна лица, 
  домаћа и страна лица, лица одређених категорија и сл.) 
- критеријуми за одређивање приоритета  
- доказ да подносиоц пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства, из 1991. 
  године не користи имовину за коју је поднесен захтјев за поврат, сходно Закону о примјени  
  Закона о кориштењу напуштене имовине 
- рок и начин за подношење пријава 
- висину и начин плаћања гарантног износа 
- мјесто и вријеме отварања пријава 
- начин обавјештења учесника о резултатима конкурса 
-рок и начин подношења приговора на Закључак о резултатима конкурса и  
- друге податке и услове који могу бити о значаја за успјешно и правилно вођење конкурса 
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Члан 12. 
 Начелник Општине одлучује о расписивању конкурса за додјелу градског 
грађевинског земљишта ради грађења, путем највише понуде, или системом бодовања 
(изградња објекта из члана 15. ове Одлуке). 

Члан 13. 
 Конкурс расписује и проводи конкурсна комисија коју предлаже Начелник општине, а 
именује Скупштина Општине. 
 Конкурсна комисија има пет чланова и сваки има свог замјеника. 
 

Члан 14. 
 Додјела градског грађевинског земљишта у државној својини ради изградње 
стамбених објеката колективног становања, индивидалних стамбених објеката или 
пословних објеката, правним лицима врши се путем конкурса, а на основу највише понуде за 
градско грађевинско земљиште које је предмет додјеле, и других услова који се утврде у 
сваком поједином конкурсу. 
 Уколико два или више учесника понуде једнаке износе, предност има онај учесник 
који је први поднио пријаву на конкурс.  
 Почетна цијена земљишта у поступку додјеле путем највише понуде за градско 
грађевинско земљиште које је предмет додјеле, утврђује се на бази тржишне цијене 1 м2 
земљишта, у датом тренутку и на датом простору, а која не може бити мања од цијене за 
преузето грађевнско земљиште,  ренту и уређење.  

Члан 15. 
 Додјела градског грађевинског земљишта у државној својини путем конкурса ради 
изградње индивидуалних стамбених и индивидуалних стамбено-пословних објеката, 
физичким лицима врши се на основу сљедећих критерија: 
 
- стамбена ситуација учесника на конкурсу 
- број чланова породичног домаћинства 
- учешће у рату од 1991. до 1995. године или својство члана породичног домаћинства  
  погинулог борца 
- постојање инвалидности 
- здравствено стање 

Члан 16. 
 По појединим критеријима из предходног члана, учеснику на конкурсу ( у даљем 
тексту учесник) припада следећи број бодова: 
 
 а) стамбена ситуација 
 
 - ако учесник или члан његовог породичног домаћинства нема у својини породичну 
стамбену зграду или стан...................................................................................      100 бодова 
 - ако учесник или члан породичног домаћинства има породичну стамбену зграду или 
стан у својини, а исти не одговарају његовим потребама.......................           50 бодова 
 
 б) Број чланова породичног домаћинства 
 - за саког члана породичног домаћинства учеснику припада по........ 20 бодова 
 
 Чланови породичног домаћинства, у смислу ове Одлуке су: брачни друг, дјеца (рођена 
у браку или ван брака, усвојена и пасторци) брачни другови дјеце, родитељи учесника или 
брачног друга (отац, мајка, очух, маћеха, усвојилац), браћа и сестре, унучад без родитеља, 
као и лица које је учесник дужан да издржава или су та лица дужна да издржавају учесника, а 
која заједно с њим трајно живе, као и лица која издржава учесник, а која са њим трајно живе 
у економској заједници. 
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 в) Учешће у рату 
 
 Учеснику који има утврђено својство борца према одредбама Закона о правима 
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца, припадају бодови: 
 
- борац I категорије..........................................................  30 бодова 
- борац II категорије......................................................... 25 бодова 
- борац III категорије.......................................................  20 бодова 
- борац IV категорије.......................................................  15 бодова 
- борац V категорије........................................................ 10 бодова 
- борац VI категорије.......................................................   5 бодова 
- борац VII категорије.....................................................   3 бода 
 
 Ако учесник, или члан његовог породичног домаћинства, има признато - трајно 
својство ратног војног инвалида припада му сљедећи број бодова: 
 
- ратни војни инвалид I категорије................................... 50 бодова 
- ратни војни инвалид II категорије................................. 45 бодова 
- ратни војни инвалид III категорије............................... 40 бодова 
- ратни војни инвалид IV категорије............................... 35 бодова 
- ратни војни инвалид V kатегорије...............................              30 бодова 
- ратни војни инвалид VI категорије.............................. 25 бодова 
- ратни војни инвалид VII категорије............................. 20 бодова 
- ратни војни инвалид VIII категорије............................ 15 бодова 
- ратни војни ивналид IX категорије.............................. 10 бодова 
- ратни војни инвалид X категорије...............................                5 бодова 
 

Инвалидност у смислу предходног члана доказује се правоснажним рјешењем 
надлежног органа. 

Ако је учесник члан породичног домаћинства погинулог борца ВРС припада му 55 
бодова. 

 
г) Здравствена ситуација: 
 
За тешко здравствено стање учесника и сваког члана његовог породичног 

домаћинства, припада му 5 бодова.  
 
Под тешким здравственим стањем подразумијевају се: обољења и професионална 

болест, шећерна болест, туберкулоза, срчана обољења, карцином, парализа, дистрофија, 
тешка душевна обољења, која се доказују искључиво налазом љекарске комисије или љекара 
специјалисте надлежне здравствене установе.  

 
Рад Комисије по конкурсу 

Члан 17. 
 Конкурсна комисија отвара приспјеле понуде на дан који је утврђен у тексту 
конкурса, и у наредном року од 8 дана доноси закључак о резултатима конкурса. 
 

Члан 18. 
 Конкурсна комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непотпуне пријаве. 
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 Конкурсна комисија неће узети у разматрање пријаву за додјелу грађевинског 
земљишта нити додијелити земљиште ако уз пријаву није приложен доказ да подносилац 
пријаве односно члан његовог породичног домаћинства из 1991. године не користи имовину 
за коју је поднесен захтјев за поврат сходно Закону о престанку примјене Закона о 
кориштењу напуштене имовине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" 
број 38/98., 12/99., 31/99., 38/99., 65/01. и 13/02.) 
 

Члан 19. 
 Редосљед првенства на конкурсу утврђује се сабирањем бодова по одређеним 
критеријумима из члана 16. ове Одлуке. 
 Ако оба или више учесника имају једнак број бодова, предност међу њима има онај 
који има статус члана породице погинулог борца, а ако више учесника има тај статус, онај 
који има већи број чланова породичног домаћинства. 
  

Ако се примјеном предходног става не може одредити редосљед, приоритет има 
учесник који има статус ратног војног инвалида који је сврстан у вишу категорију 
инвалидитета. 
 Ако се ни примјеном предходног става не може утврдити редосљед, предност има 
онаj учесник који је прије предао понуду.  

Члан 20. 
 Право првенства за додјелу градског грађевинског земљишта из члана 14. ове Одлуке 
има онај учесник који понуди већи износ накнаде. 

Члан 21. 
 Учесник конкурса подноси писмену понуду у затвореној коверти, са назнаком на 
коверти: 

 "За конкурс, не отварај" 
 Пријемна канцеларија ће на коверти написати дан и час предаје. 
 

Члан 22. 
 Уз писмену понуду, учесник конкурса је дужан приложити доказ о плаћеном 
гарантном износу који не може бити мањи од 30%  износа накнаде утврђене у конкурсу.  
 

Члан 23. 
 У колико се при првом објављивању конкурса, на конкурс не пријаве најмање три 
учесника са уредним пријавама, исти конкурс се поништава, те  се поново објављује на 
начин прописан овом Одлуком. 

Члан 24. 
 Уколико учесник на конкурсу који је заузео прво мјесто одустане, губи право на 
поврат гарантног износа, а конкурс се поништава и поново објављује. 
 

Члан 25. 
 Закључак о резултатима конкурса се објављује на огласној табли Општине, и 
доставља препоручено свим учесницима конкурса .  
 Учесници конкурса, на достављени закључак могу уложити приговор у року од 8 дана  
од дана пријема. 

Члан 26. 
 Конкурса комисија обрађене приговоре и закључак о резултатима конкурса доставља 
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове Подручна јединица Приједор, 
која ће припремити нацрт рјешења о додјели  и доставити га стручној служби Општине, ради 
упућивања на сједницу Скупштине општине. 
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III  Н А К Н А Д А 
Члан 27. 

 Физичко и правно лице коме је додјељено градско грађевинско земљиште на 
кориштење ради грађења, дужно је платити накнаду за додјељено земљиште и накнаду за 
трошкове уређења тог земљишта. 

Нико не може бити ослобођен плаћања накнада предвиђених законом, с тим што се 
исте могу умањити сагласно одредбама ове Одлуке. 
 

Члан 28. 
 Нико се не може укњижити са правом кориштења ради грађења у земљишним 
књигама Основног суда и катастра, те му се не може издати одобрење за грађење, док не 
приложи ваљан доказ о плаћеној накнади по рјешењу о додјели грађевинског земљишта и 
рјешењу о урбанистичкој сагласности. 
 
 а) Накнада за додјељено градско грађевинско земљиште 
 

Члан 29. 
 Накнада за додјељено градско грађевинско земљиште ради грађења, обухвата: 
 
- плаћену накнаду за преузето земљиште чији се износ утврђује у складу са Законом о 
  експропријацији и 
- накнаду по основу природних погодности градског грађевинског земљишта и погодности 
већ  
  изграђене комуналне инфраструктуре, а која нису резултат улагања средстава власника или 
 корисника земљишта (рента). 

Члан 30. 
 Градско грађевинско земљиште према погодностима из предходног члана дијели се на 
шест зона. 
 Основица израчунавања висине ренте је просјечна коначна грађевинска цијена, из 
предходне године 1 м2 корисне стамбене површине на подручју Општине Приједор, која се  
утврђује одлуком Скупштине општине најкасније до 31. марта текуће године, и валоризује се 
свака три мјесеца. 

Члан 31. 
 Висина ренте по 1 м2  корисног простора објекта, који ће се градити на градском 
грађевинском земљишту, утврђује се у процентима од просјечне коначне грађевинске цијене 
1 м2 стамбене површине, утврђене на начин предвиђен предходним чланом Одлуке, па 
износи: 
 
- у првој зони..................................................................  6% 
- у другој зони................................................................  5% 
- у трећој зони................................................................  4% 
- у четвртој зони............................................................  3% 
- у петој зони..................................................................  2% 
- у шестој зони...............................................................  1% 
 
 Као корисна површина објекта узеће се површина назначена рјешењем о 
урбанистичкој сагласности, или УТУ-има, с тим што ће се допунским рјешењем утврдити 
коначна корисна површина и одредити разлика на име ренте, а уколико не постоје одступања 
у хоризонталним и вертикалним габаритима објекта, разлика ренте ће се утврдити у 
поступку издавања одобрења за грађење. 
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 Коначна корисна површина објекта који се гради утврђује се на основу изведбеног 
пројекта, по методи одређеној стандардима, а који је прегледан и овјерен од стране надлежне 
комисије. 

Члан 32. 
 Корисна површина пословног објекта у односу на површину додјељеног градског 
грађевинског земљишта не може бити мања од минималног условљеног коефицијента 
изграђености који износи 50 %. 
 
 Уколико је степен изграђености мањи од 50 %, као корисна површина узеће се она 
површина која се добије множењем површине додијељеног грађевинског земљишта 
минималним условљеним коефицијентом изграђености, који износи 50 %. 
 

Члан 33. 
 Опис и графички приказ граница зона грађевинског земљишта на геодетској подлози 
одговарајуће размјере саставни је дио Одлуке. 
 

Члан 34. 
 Ако граница грађевинског земљишта између двије зоне иде улицом, грађевинско 
земљиште са обе стране улице припада зони у којој је већа накнада за погодности по 
јединици површине, односно у чијем опису је прије наведена. 

Члан 35. 
 Накнада на име ренте ће се умањити у сљедећим случајевима и то: 
 
- ако се гради нова грађевина, умјесто грађевине која је порушена или ће бити порушена, 
износ ренте за нову грађевину умањује се за износ ренте који би био утврђен за порушену 
грађевину, узимајући у обзир разлику у корисној површини грађевине. 
 
- за подрумске, сутеренске просторије, просторије у поткровљу и помоћне зграде 50%, а за 
економске зграде и јавне гараже 70%, уколико служе као помоћне или техничке просторије. 
 

Уколико дође до промјене намјене простора из претходног става у стамбени или 
пословни простор, у поступку издавања одобрења за грађење ће се извршити обрачун 
накнаде на име ренте за разлику до пуног износа. 

 
Члан 36. 

 Висина ренте за градско грађевинско земљиште у државној својини, код: доградње, 
надзиђивања, као и изградње помоћних објеката утврђује се у поступку издавања одобрења 
за грађење, посебним закључком, с тим да иста у цјелости мора бити уплаћена прије 
издавања одобрења за грађење, а у образложењу рјешења наведен доказ из ког произилази да 
је рента у цјелости уплаћена. 

Члан 37. 
 Рента и накнада трошкова уређења не плаћа се за градско грађевинско земљиште 
намјењено за изградњу јавних инфраструктурних инсталација за које ће се наплатити 
накнада за прекоп јавних површина и за изградњу јавних инфраструктурних објеката, уређаја 
и инсталација чији је ивеститор Општина Приједор 
 

Члан 38. 
 За градско грађевинско земљиште додјељено ради формирања грађевинске парцеле 
постојећег објекта, накнада за додјељено земљиште се утврђује по одредбама Закона о 
експропријацији. 
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IV  НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 39. 

Градско грађевинско земљиште може се додјељивати физичким и правним лицима на 
кориштење ради изградње трајних грађевина, као уређено, дјелимично уређено и 
неуређено. 

Члан 40. 

Као уређено градско грађевинско земљиште сматра се земљиште за које су испуњени 
следећи услови: 

1. Извршено преузимање земљишта из посједа ранијег власника, односно корисника, осим 
ако лице којем се додјељује земљиште ради грађења већ има право привременог 
кориштења земљишта. 

2. Рјешени остали имовинско – правни односи са ранијим власницима, експроприсаних 
некретнина у мјери која обезбјеђује да земљиште има статус неизграђеног и да надлежни 
орган општине може располагати земљиштем. 

3. До грађевинске парцеле изграђени инфраструктурни објекти, уређаји, инсталације за 
заједничко и индивидуално кориштење, предвиђени планским документом на основу којег 
се издаје урбанистичка сагласност.                  

                                                                    Члан41. 

Као дјелимично уређено градско грађевинско земљиште сматра се земљиште за које су 
испуњени услови из става 1. тачке 1. и 2. претходног члана и за које је до одговарајуће 
грађевинске парцеле изграђен бар један од инфраструктурних објеката, или уређаја за 
заједничко кориштење ( а што се односи на саобраћајницу ) уређаја и инсталација из тачке 
3. претходног члана. 

Као неуређено градско грађевинско земљиште сматра се земљиште за које су испуњени 
услови из става 1. тачке 1. и 2. претходног члана и за које до одговарајуће грађевинске 
парцеле није изграђен ни један од објеката, уређаја инсталација из тачке 3. претходног 
члана.               

                                                                    Члан 42. 

Уређење градског грађевинског земљишта врши се на основу Прогрaма уређења који 
доноси Скупштина општине, а накнада за уређење утврђује сагласно том Програму. 

 Ако не постоји документација на основу које се може одредити висина накнаде за 
уређење градског грађевинског земљишта по јединици мјере ( стварни трошкови ) у 
случају изграђеног и уређеног грађевинског земљишта ( потпуно или дјелимично )висина 
те накнаде одређује се на бази цијене трошкова уређења коју утврђује Скупштина 
општине, односно утврђене базне цијене и табеле за обрачун уређења. 

Базна цијена утврђује се на почетку сваке године на основу цијене трошкова из претходне 
године, а валоризира се сваке године на почетку другог полугодишта у складу са 
индексом раста цијена трошкова изградње комуналне инфраструктуре у првом 
полугодишту текуће године 

 За просторне цјелине града или насеља градског карактера гдје је донесен 
Регулациони план, односно Урбанистички пројекат, накнада за уређење градског 
грађевинског земљишта обрачунаваће се по том Плану односно Пројекту. 
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        Члан 43. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта, у смислу ове Одлуке, обухвата 
стварне трошкове припремања и опремања грађевинског земљишта комуналним 
грађевинама и инсталацијама за заједничко и индивидуално кориштење.  

Члан 44. 

Припремање грађевинског земљишта обухвата:  

- геолошка, геомеханичка и микросеизмолошка испитивања, испитивања потребна за 
обезбјеђење изграђених грађевина од елементарних и других непогода, припремање 
геодетских планова и елабората и просторних изведбених планова, парцелацију 
земљишта, утврђивање граница грађевинских парцела и сличне радове, 

- уклањање постојећих објеката и уређаја, насада плодне земље и одвоза материјала,  

- поравнавање, насипање и исушивање земљишта, осигурање клизишта и слични радови, 

- археолошка испитивања ако је на земљишту археолошко налазиште. 

Члан 45. 

Опремање грађевинског земљишта обухвата: 

1. Изградњу комуналних грађевина и инсталација за заједничко кориштење, као што је: 
изградњу и реконструкцију путева, улица, приступних путева, тргова, прелаза, јавних 
паркиралишта у насељу, јавне расвијете, зелених површина и других комуналних 
грађевина и инсталација за заједничко кориштење.  

2. Изградњу комуналних грађевина и инсталација за индивидуално кориштење као што је 
изградња и реконструкција уређаја и мрежа за снабдијевање насеља водом, електричном и 
топлотном енергијом, ПТТ саобраћајем, за одвођење отпадних вода, превоз путника у 
локалном саобраћају, одржавање јавне градске чистоће и других комуналних грађевина и 
инсталација за индивидуално кориштење.  

Члан 46. 

Укупни трошкови уређења своде се на јединицу корисне површине грађевине која се 
гради  на грађевинском земљишту, дијељењем укупних трошкова уређења са корисном 
површином зграде израженој у м2. 

Утврђивање корисне површине зграде врши се на основу одговарајућег планског 
документа, множењем површине хоризонталних габарита са бројем подземних и 
надземних етажа, умањено за 20%. 

Коначан обрачун уређења градског грађевинског земљишта врши се на основу м2 корисне 
површине објекта у складу са овјереним главним изведбеним пројектом у поступку 
издавања одобрења за грађење, а прије доношења рјешења. 

Члан 47. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта плаћа се и за доградњу, 
надзиђивање и реконструкцију стамбеног или пословног објекта и помоћних објеката у 
стамбени или пословни простор. 

Члан 48. 

За главне зграде: стамбене, стамбено-пословне и пословне накнада за уређење износи 
100% од основице. 

Накнада за уређење у пуном износу умањује се у процентима, за слиједеће просторије и 
објекте: 
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1. За 50% - подрумске просторије 
2. За 50% - сутеренске просторије 
3. За 50% - просторије у поткровљу 
4. За 50% - помоћне зграде (гараже, љетне кухиње, шупе) 
5. За 70% - економске зграде и надстрешнице 

Члан 49. 

Накнада за уређење утврђује се рјешењем о урбанистичкој сагласности према јединици 
корисне површине грађевине за коју се издаје сагласност. 

Члан 50. 

Ако инвеститор гради нову грађевину умјесто грађевине која је порушена, или ће бити 
порушена на предметној парцели износ накнаде за уређење градског грађевинског 
земљишта за нову грађевину умањује се за износ накнаде за уређење градског 
грађевинског земљишта који би био утврђен за порушену грађевину, узимајући у обзир 
разлику у корисној површини грађевина. 

Ако се базна цијена трошкова уређења градског грађевинског земљишта узме као базни-
фактор 1,00 учешће појединих врта трошкова уређења у базној јединици износи: 

Ред. 

број 

врста трошкова уређења учешће у 
базној  

цијени 

 А) Трошкови припремања градског грађевинског 
земљишта 

 

1. Израда геодетских карата 0,00360 

2. Геодетска и друга испитивања земљишта ради утврђивања 
чињеница и околности релевантних за грађење 

0,00316 

3. Израда одговарајућих планских докумената (просторни и 
проведбени) 

0,04453 

4. Рјешавање имовинско-правних односа у вези са 
земљиштем, објектима, усјевима, засадима и др. 

0,10537 

5. Израда техничке документације за објекте, уређаје и 
инсталације које се односе на припремање и опремање 
земљишта инфраструктурним објектима, уређајима и 
инсталацијама за индивидуално и заједничко кориштење 

0,08674 

6. Физичко уклањање објеката са површине или испод 
површине земљишта, усјева, засада и сл. 

0,03150 

7. Оперативна координација 0,03000 

8. Друге потребне радове, осим оних који спадају у 
категорију опремања земљишта 

0,02510 

 СВЕГА (1-8) 0,33000 

 

Ред. 

број 

врста трошкова уређења учешће у 
базној  

цијени 
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 Б) Трошкови опремања градског грађевинског 
земљишта 

 

1. Макадамски пут 0,03504 

2. Асфалтни пут 0,06780 

3. Асфалтни пут са плочником 0,10328 

4. Паркиралиште 0,04868 

5. Јавне површине 0,04295 

6. Хортикуларно уређење 0,03550 

7. Кишна канализација 0,05119 

8. Водоводна мрежа 0,04993 

9. Фекална канализација 0,04975 

10. Топлотна мрежа 0,08321 

11. Електрична мрежа 0,04655 

12. Телефонска мрежа 0,03612 

13. Оперативна координација 0,02000 

 СВЕГА (1-13) 0,67000 

 СВЕГА УКУПНО (А+Б) 1,00000 

 

Члан 51. 

Нико се не може дјелимично нити у потпуности ослободити обавезе учешћа у трошковима 
уређења грађевинског земљишта када је према одредбама ове Одлуке дужан да учествује у 
тим трошковима, осим ако је законом или другим прописом другачије прописано. 

Члан 52. 

Изузетно, од претходног члана, за додјељено градско грађевинско земљиште које није 
уређено или дјелимично уређено, односно, на којем ће се изводити радови на његовом 
уређењу у току грађења објекта, корисник земљишта је дужан да изврши уређење о свом 
трошку на цијелој површини земљишта, сагласно урбанистичко-техничким условима 
односно урбанистичкој сагласности  (члан 42. став 4. ове Одлуке ). 

У случају из претходног става са корисником ће се уговорити динамика уређења 
грађевинског земљишта, обавезе и санкције за неизвршење уговора. Уговор се закључује 
са Општином, којим се утврђују међусобни односи, тако да у случају неизвршења обавеза 
инвеститора, уређење ће се извршити путем Предузећа оспособљеног за извођење те врсте 
радова, на терет корисника земљишта. 

Плаћање накнада 

Члан 53. 

Накнада за уређење градског грађевинског земљишта утврђује се рјешењем о 
урбанистичкој сагласности и иста се плаћа по правоснажности тог рјешења, а најкасније 
до издавања рјешења о одобрењу за грађење. 
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Члан 54. 

Накнада из основа природних погодности градског грађевинског земљишта и погодности 
већ изграђене комуналне инфраструктуре које могу настати приликом кориштења тог 
земљишта, а које нису резултат улагања средстава власника  или корисника – рента, плаћа 
се најкасније до издавања рјешења о одобрењу за грађење. 

Члан 55. 

Инвеститорима који су раније закључили Уговор о одложеном плаћању накнада из 
претходних чланова по одредбама Одлуке о грађевинском земљишту ( '' Службени 
гласник општине Приједор '', број: 8/2001 и 9/2001 ), а који нису до сада измирили своје 
обавезе, неће се издавати одобрење за употребу објекта до потпуног измирења поменутих 
обавеза. 

V  НАКНАДА ЗА КОРИШТЕЊЕ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

Члан  56. 
 За кориштење градског грађевинског земљишта плаћа се накнада која се одређује по 
одредбама ове одлуке. 

Члан 57. 
 Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта одређује се према јединици  
изграђене корисне површине (м2), за стамбени, пословни или сличан простор, као и према 
јединици мјере површине грађевинског земљишта (м2), за отворени простор који служи за 
обављање пословне дјелатности: складишта, стоваришта и други отворени простор. 
 Сличним простором у смислу ове одлуке сматра се гаражни простор, помоћни 
простор, као и дворишни и господарски објекти и слично. 
 Корисна површина простора који подлијеже плаћању ове накнаде, утврђује се на 
начин прописан чл. 31. став 3. ове одлуке.   

Члан 58. 
 Обвезници накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта су власници, 
носиоци права располагања и закупци стамбеног, пословног или сличног простора и у 
случајевима када су објекат саградили без одобрења за грађење.  
 Обвезници накнаде су и власници, носиоци права располагања или закупци градског 
грађевинског земљишта које служи за обављање пословне дјелатности на отвореном 
простору.  

Члан 59. 
 Ако су више лица носиоци права располагања, сувласници или закупци стамбеног  
или пословног простора или земљишта из члана 57. став 1. ове Одлуке, накнаду за 
кориштење градског грађевинског земљишта плаћају сразмјерно сувласничком дијелу, 
односно дијелу на којем имају право располагања или га користе по основу закупа.  

Члан 60. 
 Уколико власници, односно сувласници не користе непосредно објекат изграђен на 
градском грађевинском земљишту а немају пребивалиште на подручју општине или је исто 
непознато, обвезник накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта је лице које 
непосредно користи објекат, (закупац или бесправни корисник).  
 

Члан 61. 
 Обвезници накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта утврђују се на 
основу података из урбанистичке или грађевинске документације, катастра некретнина, 
књиге уложених уговора о откупу станова и других сличних евиденција или увиђаја на лицу 
мјеста.  
 
 



  Страна 102                              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                        БРОЈ: 6/2005. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Члан 62. 
 Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта утврђује се у мјесечном 
износу према јединици изграђене корисне површине ( м2) за пословни, стамбени и сличан 
простор, зависно од зоне у којој се налази изграђени објекат и то: 
 

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР            СТАМБЕНИ ПРОСТОР 
 

ЗОНА  КМ/м2              КМ/м2 

 
I      0,16     0,08 
II  0,14     0,07 
III  0,12     0,05 
IV  0,08     0,04 
V  0,06     0,02 
VI  0,03     0,01 

 
 - За пословне просторе у поткровљу и сутерену утврђена накнада се умањује за 50%;  
 - За пословне просторе површине преко 50 м2 - 100 м2, накнада се умањује за 10%; 
 - За пословне просторе површине 100 - 500 м2, накнада се умањује за 25%; 
 - За пословне просторе површине 500 - 1000 м2, накнада се умањује за 35%; 
 - За пословне просторе од 1000 м2 и више, накнада се умањује за 50%. 
 Накнада се умањује само по једном основу. 

                                                                      
 Члан 63. 

 Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта које служи за обављање 
пословне дјелатности на отвореном простору утврђује се мјесечно у износу од 0,05 КМ по 
1м2 земљишта.  
 Уколико је  на истом земљишту изграђен и објекат, накнада за објекат  утврђује се 
према одредбама чл. 62. ове одлуке, за пословни простор.  
 

Члан  64. 
 Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта за гаражне, помоћне и 
сличне просторе утврђује се као накнада за стамбени простор и умањује за 50%. 
 

Члан  65. 
 Ако се стамбена, пословна или стамбено пословна зграда налази на углу улица које 
припадају различитим зонама, сматраће се да се зграда налази у боље вреднованој зони.  
 Ако се објакат из става 1. овог члана налази у улици која још није добила свој назив 
сматраће се да се налази у оној зони којој  припада најближа улица на коју се повезује или 
представља њен огранак.  
 Ако у рјешавању случајева из предходног става дође до спора, објакат ће се сврстати 
у ону зону коју одреди орган управе надлежан за катастар.  
 

Члан 66. 
 Од плаћања накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта ослобађају се 
објекти који се користе за обављање дјелатности основног, средњег и високог образовања, 
културе, умјетности, физичке културе, спорта и науке, противпожарне заштите, рад 
државних органа, смјештај старих. изнемоглих и незбринутих лица, социјалне и дјечије 
заштите, здравства, објекти који се користе у хуманитарне сврхе, под условом да исти нису 
приватна својина и да оснивач није физичко лице.  
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 Плаћање напријед наведене накнаде ослобађају се и вјерске установе, а накнаде за 
стамбени и сличан простор ослобађају се корисници социјалних примања, дјечијег или 
заштитног додатка, пензионери, те породице погинулих бораца и РВИ од I до III категорије 
инвалидности.   
 

Члан 67. 
 Рјешење о утврђивању накнаде за кориштење градског грађевинског земљишта 
доноси орган управе надлежан за комуналне послове.  
 Против наведеног рјешења допуштена је жалба која се подноси Начелнику Општине у 
року од 15 дана од дана пријема рјешења.  

Члан 68. 
 Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта утврђује се у мјесечном 
износу и плаћа се до 5-тог у мјесецу за протекли мјесец. 
 Ако се може постићи већа ефикасност у наплати накнаде и ако би трошкови мјесечне 
наплате били несразмјерно високи у односу на износ мјесечне накнаде, може се одредити 
тромјесечно или полугодишње плаћање утврђене накнаде.  
 

Члан 69. 
 Накнада за кориштење градског грађевинског земљишта почиње се плаћати од првог 
дана наредног мјесеца у којем је издато одобрење за употребу објекта или од дана почетка 
кориштења објекта.  

Обвезници накнаде из ове Oдлуке дужни су надлежном органу управе 
пријавити све чињенице и њихове промјене од којих зависи обавеза плаћања накнаде, 
у року од 15 дана од дана њиховог настанка.  

 
Члан 70. 

 Обавеза плаћања накнаде из става 1. овог члана престаје са даном престанка 
постојања грађевине за коју је накнада утврђена.  
 
VI   НАЧИН ВОЂЕЊА, РАСПОРЕЂИВАЊА И  
       УСМЈЕРАВАЊА СРЕДСТАВА НАКНАДЕ 
       ИЗ ОВЕ ОДУКЕ  

Члан 71. 
 Средства накнаде из ове Одлуке (накнада за додијељено грађевинско земљиште, 
накнада за уређење градског грађевинског земљишта и накнада за кориштење грађевинског 
земљишта) воде се одвојено по врстама накнада на рачуну Општине Приједор - са назнаком 
Фонд за уређење грађевинског земљишта. 

Члан 72. 
 Општина је дужна да по налогу носиоца послова уређења грађевинског земљишта 
изврши пренос средстава накнаде за уређење грађевинског земљишта на рачун означеног 
корисника. 
 Средства накнаде за уређење градског грађевинског земљишта распоређује се и 
усмјеравају Програмом уређења грађевинског земљишта и могу се користити само за његову 
реализацију. 
 
VII  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 73. 
 Накнаде прописане овом Одлуком утврдиће се по одредбама ове Одлуке у свим 
случајевима у којима на дан ступања на снагу ове Одлуке не постоји коначно рјешење којим 
је одговарајућа накнада утврђена. 
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Члан 74. 
 Даном  ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о грађевинском 
земљишту    (« Службени гласник општине Приједор «, број: 8/2001; 9/2001 и 5/2002 ) 

 
Члан 75. 

 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана обавјљивања у "Службеном гласнику 
Општине Приједор". 
 

ПРЕГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИХ ЗОНА ( чл. 33. Одлуке о грађевинском земљишту) 
 
 I    З О Н А 
 
 ПРИЈЕДОР  ЦЕНТАР 
 Полази улицом Војводе Путника до пруге Приједор - Н. Град, скреће пругом у 
југоистичном правцу према Приједору до мјеста жељезничке станице, а одатле скреће на југ 
улицом Краља Александра до раскршћа ове улице са улицом Гортановом, а по том у истом 
правцу Радничком улицом до раскршћа улица Радничке и Српских великана, даље у истом 
правцу до ријеке Сане. 
 Затим граница иде десном обалом ријеке Сане до мјеста гдје се одваја Берек, а онда 
десном обалом Берека до раскршћа улица Милоша Обилића и Војводе Путника. 
 
 Ову зону чине улице: 
- Ул. Милоша Обилића ( раније Мухарема Суљановића ), од раскршћа са улицом Краља 
Петра I Ослободиоца ( раније Титова ) до раскршћа са улицом Војводе Путника ( ранији 
назив Ратка Вујовића Чоче ), 
- Ул. Војводе Путника 
- Ул. Радничка 
- Ул. Краља Александра ( раније ЈНА ) 
- Ул. Солунска 
- Ул. Петра Петровића Његоша ( раније Петра Прерадовића ) од раскршћа Краља Петра I 
Ослободиоца до раскршћа са улицом Краља Александра 
- Ул. Краља Петра I Ослободиоца 
- Ул. Видовданска ( ранији назив Ратка Марушића ) 
- Ул. Бранислава Нушића ( раније Владимира Назора ) 
- Ул. Ослободилаца Приједор 
- Ул. М. Милана Тепића ( ранији назив Џемала Биједића ) 
- Ул. Вожда Карађорђа ( ранији назив Едварда Кардеља ) 
- Ул. С. Великана ( раније Партизанска ) - дио од раскршћа са ул. Краља Петра I 
Ослободиоца до раскршћа са улицом Радничком 
- Ул. Занатска ( раније Есада Миџића ) 
- Ул. Светосавска ( раније Мире Цикоте ) 
- Ул. Ускочка ( раније Благоја Паровића ) 
- Ул. Вука Караџића ( раније В. Караџића и И. Кахрића ) 
- Ул. П. Матије Ненадовића ( раније Шоше Мажара ) 
- Ул. Др. Младена Стојановића 
- Ул. А.Јована Рашковића ( раније Моше Пијаде ) 
- Ул. Николе Пашића ( раније Иве Лоле Рибара  
- Ул. Милоша Обреновића ( раније Раде Кондића ) 
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 II    З О Н А 
   
 ПЕЋАНИ, РАШКОВАЦ, СТАРИ ГРАД 
 
 а) Полази од раскршћа улица Милоша Обилића и Војводе Путника на сјевер улицом 
Војводе Путника до пруге Приједор - Брезичани, а одатле на сјеверозапад пругом до потока 
Глибаја гдје скреће на југозапад овим потоком до отвореног дијела колектора, а одатле уз 
колектор према Приједору до улице Жарка Згоњанина на другој обали, затим иде до 
раскршћа улица Момчила Поповића и излази на улицу Милоша Обилића до скретања 
објектима старе клаонице ( југозапад) гдје излази на десну обалу ријеке Сане. Одaтле иде 
десном обалом ријеке Сане све до мјеста гдје се раздваја Берек и Сана. Затим граница иде 
лијевом  обалом Берека до моста на Береку, а потом десном обалом Берека до раскршћа 
ул.Милоша Обилића и Војводе Путника. 
   
Ову зони чине улице: 
- Ул Митрополита Петра Зимоњића ( ранији назив Ђуре Пуцара Старог ) 
- Ул. Меше Селимовића ( раније Акифа Шеремета ) 
- Остале улице у насељу Пећани 
- Ул. Момчила Поповића 
- Ул. Михајла Ђурића 
- Ул. Жарка Згоњанина 
- Ул. Жртава Фашистичког терора 
- Ул. Славише Вајнера Чиче 
- Ул. А.Шеноа 
- Ул. Скопска 
- Ул. Сутјеска 
- Ул. Раде Кончара 
- Ул. Авде Ћука 
- Ул. Милоша Обилића ( ранији назив Мухарема Суљановића ) од Краља Петра I 
Ослободиоца до раскршћа са улицом М. Поповића 
- Ул. 25. Новембра 
- Ул. Ахмета Бабића 
- Ул. 8. марта 
- Ул. Омладинска 
- Остале улице у С. Граду 
 
 ЦЕНТАР ГРАДА 
 Полази од зграде Жељезничке станице на југоисток пругом Приједор - Бања Лука до 
раскршћа гдје се одваја стара пруга за Сански Мост, а овом пругом до раскршћа улице 
Рудничке и Бошка Бухе. Од ове раскрснице граница иде према западу улицом Рудничком до 
раскршћа улица Рудничке и Илије Бурсаћа а потом улицом Илије Бурсаћа до изласка на 
улицу Српских великана до ријеке Сане. Одатле десном обалом ријеке Сане до продужетка 
улице Радничке на обалу ријеке Сане . Потом скреће на сјевер улицом Радничком па до 
раскршћа улица Гортанове, Проте Матеје и Краља Александра, а затим иде улицом Краља 
Александра до Жељезничке станице. 
- Ул. Петра Петровића Његоша ( од раскршћа са улицом Краља Александра до гробља) 
- Ул. Бошка Бухе 
- Ул. Владимира Роловића 
- Ул. Загребачка 
- Ул. Рудничка ( дио од улице К. Александра до раскршћа са улицом Б.Бухе) 
- Ул. Владимира Роловића 
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- Ул. Загребачка 
- ул. Бориса Кидрича 
- Ул. Радмила Стефановића 
- Ул. Здравка Челара 
- Ул. Веселина Маслеше 
- Ул. Саве Ковачевића 
- Ул. Илије Стојановића 
- Ул. Лепе Радић 
- Ул. Гортанова 
- Ул. Савана Стијепића 
- Ул. Др. Бранка Бујића 
- Ул. Здравка Стефановића 
- Ул. Српских великана, дио од раскршћа улице Радничке до раскршћа са улицом Илије 
Бурсаћа 
  

III   З О Н А 
 
 УРИЈЕ,  ДОЊА  ПУХАРСКА, ЧИРКИН ПОЉЕ (дио) 

Граница III зоне почиње од раскршћа улица Матије Гупца и Војводе Мишића. Затим 
иде на сјевер улицом Војводе Мишића до раскршћа са ул. Ивана Цанкара. Даље наставља 
сјеверозападно ул. Ивана Цанкара све до границе к.ч.бр. 749 и 750, даље на југозапад том 
границом до к.ч.бр. 1700, па на сјеверозапад границама к.ч.бр. 1700, 1701, 592 до потка 
Глибаја, прелази поток настављајући границом к.ч.бр. 597 до к.ч.бр. 616, ту се спушта 
југозападно уз к.ч.бр. 615/2 до ул. М. Јазбеца, па иде сјеверозападно том улицом до раскршћа 
са Чејречким путем. Наставља Чејречким путем у правцу југозапада све до магистралног 
пута Приједор-Нови Град. Одатле иде југоисточно дуж магистралног пута до моста на 
Пухарској, па потоком Пухарску до моста у улици Војводе Мишића а затим источно улицом 
Кнежопољском до раскршћа улица  Козарске, Кнежопољске и 29. новембра и то наставља 
улицом 29. новембра и даље дуж магистралног пута Приједор – Бања Лука источно. Ту 
скреће на сјевер у ул. Омладински пут, до раскршћа са ул. М. Врховца гдје скреће 
сјеверозападно и иде том улицом до раскршћа са Козарском. Даље наставља сјеверозападно 
ул.     I        крајишком до раскршћа са ул. Славка Родића, па даље на сјеверозапад ул. Матије 
Гупца до раскрршћа са ул. В. Мишића.    
 

ТУКОВИ, ГОМЈЕНИЦА, ЦЕЛПАК, ОРЛОВАЧА И СВАЛЕ (дио) 
Граница овог дијела треће зоне почиње код моста на потоку Јаруга ( к.ч. 5662, К.о.     

Приједор II )   у улици Бране Прокопића и иде улицом Б.Прокопића у правцу запада све до 
пресијецања са жељезничком пругом и улицом Г. Штерн, па иде између к.ч. бр.1790 и к.ч. 
2792 ( К.о. Приједор I ) до потока Милошевица. Наставља коритом тог потока, границом 
између к.ч. 3798 и к.ч.2830 ( К.о. Проједор I ) излази на стару пругу Сански Мост Приједор и 
иде дуж старе пруге Сански Мост-Приједор до  моста ријеке Гомјеница и даље десном 
обалом Гомјенице до ушћа у Сану. Овдје пресјеца Сану и иде између к.ч.бр. 4323 и к.ч.бр. 
4318, па даље између к.ч.бр. 4324 и 4325/1 до тромеђе к.ч.бр. 4324, к.ч.бр. 4325/2 и к.ч.бр. 
3576 и онда иде између к.ч.бр. 3576 , к.ч.бр. 4326 и к.ч.бр. 4336, до Бањалучке улице и даље 
Бањалучком улицом западно до раскршћа  за Љубију ( ул. Ђ.Ђаковића и Сарајевска). Потом 
иде Сарајевском до парцеле к.ч.бр. 4567 и к.ч.бр. 4572/3. ( до границе К.о. Приједор I и К.о. 
Хамбарине. Наставља границом К.о. Приједор I и К.о. Хамбарине. Са западне стране су 
к.ч.бр. 131, 130, 5452, 48, 47, 46, 36, 37, 35/2, 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 427, 426, 
425, 424 и даље Приштинском улицом. А са источне стране су к.ч.бр. 4567, 4563, 4562, 4559, 
4558, 3438/2, 3432, 3431, 3430, 3429, 3428, 3427, 3425, 3423, 3414, 3416, 3422 и ту  излази на 
Приштинску улицу до лијеве обале ријеке Сане. Одатле прелази на десну обалу Сане 
обухватајући Аду и иде десном обалом Сане до раскршћа ул. Српских Великана и И. 
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Бурсаћа. Наставља сјевероисточно ул. И. Бурсаћа до раскршћа са Рудничком улицом  којом 
даље иде до пруге Б. Лука- Приједор. Иде у правцу југоистока пругом до пута к.ч.5724 К.о. 
Приједор II, гдје се у правцу сјевероистока ломи и наставља магистралним путем Приједор – 
Б. Лука до к.ч. 5267/2. Даље иде у правцу југа границама к.ч. 5267/2, 5271, 5270/1, 5272, 5274, 
5277, 5280, 5393, 5390, 5388, 5384, 5383, 5382/1, 5378/2, 5378/1, 5377, 5375, 5351 ( све у К.о. 
Приједор II ) и код моста на потоку Јаруга излази на улицу Б. Прокопића. 

 
 Р А Ш К О В А Ц 

Ова зона почиње од пресјека колектора, ул. М. Обилића и пута Брезичани-Приједор, 
иде источно уз колектро до к.ч.бр. 281/4 (Приједор I ) па сјевероистично уз ту к.ч. до 
магистралног пута Нови Град – Бања Лука и даље  сјевероисточно уз магистрални пут до 
потока Глибаја гдје скреће овим потоком до отвореног дијела колектора, а одатле уз 
колектор према Приједору до улице Ж. Згоњанина. Затим иде до раскршћа М. Поповића и 
излази на улицу М. Обилића до скретања објектима старе клаонице и даље до ушћа Берека и 
Сане. Продужи десном обалом Сане у правцу сјеверозапад до пресјека колектора и пута 
Брезичани-Приједор. 

 
УРИЈЕ, ДОЊА ПУХАРСКА, ЧИРКИН ПОЉЕ ( дио) 
 
Овај дио III зоне чине улице: 
- Ужичка 
- Браће Крнете 
- Р. Симатовића 
- 29. новембра 
- 1. маја 
- IX крајишке дивизије 
- 27. јула 
- ХХХIХ дивизије 
- Морица Левог 
- V корпуса 
- Светозара Марковића 
- Д. Туцовића 
- Васкрсије Марића 
- Истарска 
- Крајишких бригада 
- Устаничка 
- М. Вученовића 
- М. Манојловића 
- Миле Рајлића 
- Ранка Шипке 
- И.Горана Ковачића 
- Бранка Радичевића 
- Г. Принципа 
- Младе Босне 
- Пролетерских бригада 
- О.Жупанчића 
- Марије Бурсаћ 
- Лазе Марина 
- I крајишке бригаде 
- Матије Гупца 
- Војводе Мишића ( ранији назив Османа Џафића и Хасана Бркића ) 
- Ивана Цанкара 
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- Милоша Мамића 
- Бранка Тубића 
- Петра Мећаве 
- 4. јула 
- Банијска 
- Кнежопољска 
- Б. Поповића С. Шолаје 
- Грмечка 
- Илинденска 
- II крајишке бригаде 
- Далматинска 
- Београдска 
- П. Кочића 
- Херцеговачка 
- М. Егића 
- Л.Толстоја 
- Неле Бојанић 
- Максима Горког 
- В. Пелагића 
- Николе Демоње 
- Љубљанска 
- Хасана Хушидића 
- Санска 
- Народног фронта 
- Омладинске саничке бригаде 
- Новска 
- Требевићка 
- А. Шантића 
- XX крајишке бригаде 
- В. Немета 
- Сретена Стојановића 
- П.Петровића Пеције 
- Ф. Прешерна 
- Косте Рацина 
- XI козарске бригаде  
- Анђе Кнежевић 
- Драгутина Јазбеца 
- Исака Зукановића 
- V крајишке дивизије 
- Јове Ђукића 
- Стојана Милашиновића 
- Каранска 
- Гојка Башкота 
- Славка Радића 
- Козарска ( до раскрршћа са улицом М. Врховца и I крајишке бригаде) 
- Братства и јединства 

 
ТУКОВИ, ГОМЈЕНИЦА, ОРЛОВЦИ 
Овај дио III зоне чине улице: 
- 25. маја 
- Игманска 
- Бране Прокопића 
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- Кордунска 
- 27. јула 
- И. Стојановића 
- Гертруде Штерн 
- Пере Поповића 
- Пионирска 
- Алеја козарског одреда 
- Српских великана ( ранији назив Партизанска ) - од раскршћа са ул. И. Бурсаћа 
- Приштинска 
- Новосадска 
- Војводе С.Степановића ( ранији назив Ђуре Ђаковића ) 
- Тоде Швракића ( дио) 
- Титоградска 
- дио Бањалучке улице 
- Сарајевска ( до раскршћа са Приштинском) 

 
РАШКОВАЦ  
 
Овај дио III зоне чине улице: 
- Мостарска 
- Смаје Алишића 
- Колубарска 
- М. Обилића ( ранији назив Мухарема Суљановића ) -  од раскршћа са ул. М. 

Поповића 
- Р. Бајрамовића 
 
 IV  З О Н А 

 ГОМЈЕНИЦА  ( од моста)  ТУКОВИ ( од раскршћа за Љубију) ( дио) 
 
 1. Почиње на тромеђи к.ч.бр. 4335, 4336 и 3576, до тромеђе к.ч.бр. 3576, 4325/2 и 
4324, између к.ч.бр. 4324, 4325/1, 4318 и 4323. 
 На том мјесту пресјеца Сану до ушћа Гомјенице и иде даље током Гомјенице до моста 
и ту наставља југозападно старом пругом Сански Мост- Приједор до границе к.ч.бр. 5534 и 
5536 (Приједор I). Даље иде у правцу сјеверозапада границом к.ч.бр. 5533 и 5535, пресјеца 
пут к.ч.бр. 5745. Наставља у истом правцу границом к.ч.бр. 5540 и 5541, спушта се 
југозападно истом к.ч., па се опет пење сјеверозападно између к.ч.бр. 5507, 5505, 5502, 5504, 
5579, 5576, 5575, 5572, 5569/2, ту излази на пут 5743 а даље иде границом к.ч.бр. 5597 и 5596 
према ријеци Сани, али на удаљености 100 м од магистралног пута Сански Мост-Приједор. 
На том мјесту скреће сјевероисточно дуж магистралног пута и завршава на тромеђи к.ч.бр. 
4335, 4336 и 3576. 
  
 Овом дијелу IV зоне припадају улице: 
 

- дио ул. VI крајишке бригаде 
- дио ул. И. Андрића 

 
 2. Креће од границе К.о. Хамбарине и К.о. Приједор I од к.ч.бр. 4567 и 4572/3 и иде 
Сарајевском улицом сјевороистично до границе између к.ч.бр.4367 и 4368 (Приједор I) 
одакле наставља у правцу југозапада на удаљености 100 м од магистралнго пута Сански 
Мост-Приједор све до пута к.ч.бр. 98/2 К.о. Чараково гдје скреће путем према западу, а затим 
наставља сјевероистично правцем до тромеђе к.ч.бр. 23, 22/1 и 22/2 и наставља границом 
к.ч.бр. 22/2 у правцу сјеворозапад до пута 99/1 ( К.о. Чараково) и даље сјеверно истим путем 
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до тромеђе К.о. Приједор I, К.о. Хамбарине и К.о. Чараково. Граница наставља 
сјеверозападно границом к.ч.бр. 4595, 4596, 4594/1, 4594/2, 4570 и даље путем к.ч.бр. 4569 ( 
све у К.о. Приједор I) до Сарајевске улице гдје је и граница К.о. Приједор I и К.о. Хамбарине 
( к.ч.бр. 4567 и 4572/3). 
 
 Чине је улице: 

- дио ул. Бањалучке 
- С. Мрђе 
- Јове Брдара 
- Драгоја Мијатовића Шварца 
- М. Китоњића 
- I крајишког одреда 
- В. Иповеца 
 

 РАШКОВАЦ ОД ТРИНАЕСТЕ 
 3. Трећи дио IV зоне креће од потока Светиња на удаљености 100 м од  магистралног 
пута Нови Град-Приједор и иде југозападно потоком до пресјека са путем Брезичани-
Приједор у правцу истока све до моста на колектору, одакле наставља истично десном 
страном колектора све до к.ч.бр. 281/4 ( К.о. Приједор I) сјевороисточно уз ту парцелу до 
магистралног пута Нови-Бања Лука, а ту среће на сјеворозапад и иде уз пут до потока 
Светиња. 
 

В Р Б И Ц Е 
 4. Почиње од укрштања старе пруге Сански Мост-Приједор и пута Гомјеница-
Орловача                   ( к.ч.бр. 5736 К.о. Приједор I) и иде у правцу истока до границе к.ч.бр. 
4051 и 4058 и излази поново на пут Гомјеница-Орловача. 
Пут скреће на сјевер, па и граница иде сјеверно до пруге Суња-Добој а затим наставља 
пругом на  југоисток до границе К.о. Приједор I и К.о. Приједор II и К.о. Орловци. Ту скреће 
на сјевероисток и иде границом к.ч.бр. 5651/1 и 1558 К.о. Приједор II. Даље наставља путем 
1548 ( Приједор II), па путем 1522 и 1558 К.о. Приједор II. Даље насавља путем 1548 ( 
Приједор II), па путем 1522 и 1521/12 и иде сјевероистично границом к.ч.бр. 1519, а потом 
југоистично истом к.ч. и наставља к.ч.бр. 1518/3 и 1517/2 до потока Стара Орловача и прати 
поток идући сјевероистично до потока Милошевица. Тим потоком наставља сјевероистично 
до магистралног пута Бања Лука – Приједор. Скреће западно дуж пута до раскршћа 
магистралног пута, ул. Омладински пут и ул. 25. маја. Ту скреће у правцу југозапад ул. 25. 
маја до раскршћа са ул. Б. Прокопића којом наставља западно до пресјецања са  
жељезничком пругом Бања Лука – Приједор и ул. крај Силоса, па између к.ч.бр. 2790 и 
к.ч.бр. 2792 до потока Милошевица. Наставља коритом тог потока до границе између к.ч.бр. 
3798 и 2830. Одатле скреће на југозапад и иде дуж старе пруге Сански Мост-Приједор до 
пресјецања пруге и пута Гомјеница- Орловача. 
 
 АЕРОДРОМСКО НАСЕЉЕ –  ЧИРКИН ПОЉЕ 
 5. Овај дио зоне почиње на удаљености 100 м од раскршћа улица С. Родића, Матије 
Гупца и I крајишке и иде у правцу југоисток улицом I крајишке до раскршћа са Козарском, а 
онда наставља југоистично ул. М. Врховца којом иде до раскршћа ул. Омладински пут и 
магистрланог пута. Наставља сјевероистично уз магистрлани пут Бања Лука – Приједор до 
тромеђе к.ч.бр. 1261, 1278 и 1273 ( К.о. Орловци). Ту наставља сјеверно путем 1929, до 
к.ч.бр. 800 ( К.о. Орловци) и даље право 200 м на сјевер па западно према потоку 
Милошевица. Граница се спушта јужно низ поток до к.ч.бр. 3462 ( Приједор II) и к.ч.бр. 1274 
( К.о. Орловци) и одатле иде западно на пут 3467 и даље истим путем до улице Омладински 
пут. Том улицом наставља сјеверно до раскршћа ул. Козарске, старог пута Приједор-Бања 
Лука и пута према Пашинцу  ( к.ч.бр. 5696). Одатле иде југозападно ул. Козарском до 
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скретања од краја Аеродромског ( избјегличког) насеља и даље југозападно границом истог 
насеља до удаљености 100 м од пута Дубица-Приједор па југозападно дуж тог пута до 
раскршћа ул. С. Родића, М. Гупца и I крајишка. 
 
 Пети дио IV зоне чине улице: 
 

- Омладински пут 
- Петровачка 
- С.Бановића 
- Браће Турудија 
- Н. Лукетића 
- И. Мажуранића 
- Митра Стојановића 
- Д. Алексића 
- Раде Гњатовић 
- Змај Јовина 
- Васе Бановића 
- Срнетичка 
- Аеродромска 
- Ф. Клуза 
- Р. Чајевца 

 
 ГОРЊА ПУХАРСКА – ЧЕЈРЕЦИ 
 6. Овај дио IV зоне почиње 100 м сјеверно од магистрланог пута Нови Град-Приједор 
између к.ч.бр. 318 и 328 ( К.о. Приједор II), иде у правцу југоистока границама к.ч.бр. 432, 
430, 353 ( К.о. Чејреци) па даље у истом правцу путем 363 до раскршћа Чејречког пута, пута 
363 и 436. Ту креће у правцу истока Чејречким путем 5672, па иде до раскршћа путева 5672, 
5671 одакле креће на сјевероисток путем 5671, до раскршћа са путем 5674. Скреће, у правцу 
истока иде путем 5674, затим истим правцем  наставља на југоисток и истим путем 5674 
поново креће ка сјевероистоку гдје се  
наставља на улицу « Д ». Том улицом иде до раскршћа са ул. Војводе Мишића југоистично 
правцем, а одатле наставља сјевероистично ул. В. Мишића ( 5676) до раскрпћа са путем 5731. 
Даље иде југоистично путем 5731, до магистралног пута Дубица-Приједор ( удаљеност 100 
м). Наставља југозападно уз пут до раскршћа ул. М. Гупца, С. Родића и I крајишке гдје 
скреће у правцу сјеверозапада и иде ул. М. Гупца. Потом иде на сјевероисток  па 
сјеверозапад пратећи ул. В. Мишића, а од раскршћа те и ул. И.Цанкара, наставља 
сјеверозападно ул. И. Цанкара до границе к.ч.бр. 749 и 750. Даље иде на југозапад том 
границом до к.ч.бр. 1700, па на сјеверозапад границом к.ч.бр. 1700, 1701, 592 до потока 
Глибаја. Прелази поток настављајући границом к.ч.бр. 597 до к.ч.бр. 616. Ту се спушта 
југозападно уз к.ч.бр. 615/2 до ул. М. Јазбеца па иде сјеверозападно том улицом до раскршћа 
са Чејречким путем. Наставља Чејречким путем у правцу југозапада све до магистралног 
пута Приједор-Нови Град, гдје скреће на сјеверозапад уз пут Приједор-Нови Град на 
удаљености 100 м од пута до к.ч.бр. 318 и 328. 
 
 Овај дио чине улице: 

- улица «Д » 
- Д. Брковића ( до раскршћа са ул. «Д ») 
- Унска 
- Мраковачка 
- Шамачка 
- Личка 
- II крајишког одреда 



  Страна 112                              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                        БРОЈ: 6/2005. 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
V      З О Н А 
 
ЧАРАКОВО, ГОМЈЕНИЦА, ЋЕЛА И ОРЛОВЦИ 
Границу V зоне почиње на раскршћу пруге Суња-Добој и потока Јаруга-Стареница 

између к.ч.бр. 1558 К.о. Приједор II и к.ч.бр. 1561 ( К.о. Орловци) и иде дуж пруге у правцу 
сјеверозапада до пута Гомјеница-Орловача (5736) гдје скреће на југ пратећи пут до раскршћа 
путева к.ч.бр. 5736 и к.ч.бр. 5737. Одатле скреће на запад истим путем и тако до раскршћа 
пута Гомјеница-Орловача и старе пруге С. Мост-Приједор. Одатле скреће на југозапад и иде 
дуж пруге С. Мост-Приједор до границе к.ч.бр. 5534 и 5536 ( К.о. Приједор I). Даље иде у 
правцу сјеверозапада границом к.ч.бр. 5535 и 5533, пресјеца пут к.ч.бр. 5745. Наставља у 
истом правцу границом к.ч.бр. 5540 и 5541. Спушта се југозападно истом к.ч. па скреће на 
сјеверозапад између к.ч.бр. 5507, 5505, 5502, 5504, 5579, 5576, 5575, 5572 и 5569/2, ту излази 
на пут 5743 и даље иде границом к.ч.бр. 5596. Овдје излази на ријеку Сану и даље се спушта 
југозападно десном обалом ријеке Сане, пратећи при том и магистрални пут Приједор-
Сански Мост. Код моста на Сани који спаја К.о. Чараково и К.о. Миљаковци Сана скреће на 
југоисток па и граница зоне  иде југоистично. Тим путем граница иде до надвожњака а онда 
скреће на сјевероисток идући заобилазницом према старој прузи Сански Mост-Приједор. 
Овдје скреће на сјевер и иде пругом до к.ч.бр. 82 ( К.о. Миљаковци), а затим у  правцу 
сјевероистока идући границом к.ч.бр. 83, 84, 85 ( К.о. Миљаковци), а онда наставља 
сјевероистично границом К.о. Ћела и К.о. Миљаковци дуж к.ч.бр. 1488, 1490 пресјеца пут 
1856 и наставља сјевероистично дуж граница к.ч.бр. 1486, 1485, 1484 и излази источно на пут 
к.ч.бр. 1855 ( К.о. Ћела). Иде тим путем источно, па истим путем скреће сјевероистично све 
до раскршћа са путем Приједор-Томашица. Дуж тог пута скреће на сјеверозапад и иде у том 
правцу дуж пута Приједор-Томашица до пута к.ч.бр. 6744 који се одваја од пута Приједор-
Томашица између к.ч.бр. 5866 и 6060 ( К.о. Приједор I) и иде у правцу сјевероисток тим 
путем до канала. Идући даље на сјевер пресјеца канал и границом к.ч.бр. 5976 излази на пут 
к.ч.бр. 5735. Тим путем иде у смјеру истока, па на раскршћу тог пута и пута к.ч.бр. 5756 
скреће сјевероисточно путем к.ч.бр. 5756 ( К.о. Приједор I) до раскршћа са потоком Јаруга 
Мајчевац и пута к.ч.бр. 5739. Одатле иде на сјевер  тим путем до краја, па пресјеца к.ч.бр. 
5181 и 5177 излазећи на пут к.ч.бр. 5169 и иде на сјеверозапад до пута 5737, а даље путем 
к.ч.бр. 5737 на исток до укрштања са Јаругом Стареница. Јаругом Стареница сјевероисточно, 
па сјеверно до укрштања са пругом Суња-Добој. 

 
Овој зони припадају улице: 
- Махмута Бушатлије 
- Зеничка 
- И. Андрића 
- VI крајишке бригаде 
- 21. маја 
- Душана Пантелића 
 

РИЗВАНОВИЋИ, ХАМБАРИНЕ И РАКОВЧАНИ 
Почиње од пута к.ч.бр. 98/2 ( К.о. Чараково) на удаљености 100 м од магистралног 

пута Сански Мост-Приједор и иде сјевероистично дуж магистралног пута до тромеђе к.ч.бр. 
23, 22/1 и 22/2 ( К.о. Чараково) и наставља границом к.ч.бр. 22/2 у правцу сјеверозапад до 
пута к.ч.бр. 99/1 ( К.о. Чараково) и даље сјеверно истим путем до тромеђе К.о. Приједор  I, 
К.о. Хамбарине и К.о. Чараково. Граница наставља сјеверозападно границом к.ч.бр. 4595, 
4596, 4594/1, 4594/2, 4570 и даље путем к.ч.бр. 4569 ( све у К.о. Приједор I), све до 
Сарајевске улице гдје је граница К.о. Приједор I и К.о. Хамбарине ( између к.ч.бр. 4567 и 
4572/3). Даље наставља у правцу сјевера границама к.ч.бр. 131, 130, 54, 52, 48, 47, 46, 36, 37, 
35/2, 428/1, 428/2, 428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 427, 426, 425, 424 ( све К.о. Хамбарине) и даље 
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Приштинском улицом до лијеве обале ријеке Сане. Код старе клаонице и ушћа Берека у Сану 
продужава десном обалом Сане у правцу сјеверозапада до границе између к.ч.бр. 658 и 659 у 
правцу југозапада. Одатле скреће путем к.ч.бр. 5698 сјеверозападно до границе К.о. Приједор 
I и К.о. Бишћани. Наставља западно путем к.ч.бр. 422 до раскршћа са путем к.ч.бр. 1269. Тим 
путем иде јужно до раскршћа са путем к.ч.бр. 1582 ( који је и граница К.о. Бишћани и К.о. 
Ризвановићи). Даље иде на исток путем к.ч.бр. 1582 све до границе к.ч.бр. 94 и к.ч.бр. 92/1, 
гдје се спушта југозападно између к.ч.бр. 95, 96 и к.ч.бр. 93/1 и 92/1 до границе к.ч.бр. 92/1 и 
87. Ту скреће на исток границом к.ч.бр. 88, 61/2, 61/3, 59/1, 58 до међног камена 38 и даље 
иде границом К.о. Ризвановићи и К.о.Раковчани спуштајући се у правцу југозапада 
границама к.ч.бр. 357, 356, 353. Границом исте к.ч.бр. 353 скреће на југоисток, пресјеца 
к.ч.бр. 352/4, 352/5, и иде границом к.ч.бр. 348, 347, 338 и даље у правцу југоистока, затим 
границом к.ч.бр. 337 гдје пресјеца пут 1288 и даље наставља сјевероистично границом к.ч.бр. 
457. На граници к.ч.бр. 456 и 457 скреће на југоистик низ границе к.ч.бр. 456, 454, гдје 
поново скреће на југозапад до међног камена 4, па иде југоистично до међног камена 3 ( К.о. 
Раковчани и К.о. Хамбарине). Наставља југоистично границама к.ч.бр. 18/1, 18/2, 24, 25 до 
пута к.ч.бр. 2686. Одатле иде на југозапад путем 2686 до раскршћа тог и путева 2690 и 2691, 
гдје скреће на југ путем 2691 и тако наставља до изласка тог пута на пут Љубија-Приједор ( 
к.ч.бр. 2688), одакле продужи у правцу југоисток путем 2692 до раскршћа тог и пута 2706 
К.о. Хамбарине којим продужава идући и даље југоисточно све до раскрршћа са путем 98/2 ( 
К.о. Чараково). 

 
БРЕЗИЧАНИ, ЧЕЈРЕЦИ, ГОРЊА ПУХАРСКА И ЦРНА ДОЛИНА 

Граница ове зоне почиње од тромеђе К.о. Приједор I, К.о. Приједор II и К.о. 
Брезичани на удаљености 100 м од пута Нови Град-Приједор на ријеци Цигануши. Иде на 
сјевероисток том ријечицом до пута к.ч.бр. 5734, и даље на сјевероисток тим путем који је и 
граница К.о. Приједор II и К.о. Брезичани. Затим скреће на исток на раскршћу путева 5734, 
5738 и 2780. Наставља источно путем 5738, па на сјевер путем к.ч.бр. 5992 до к.ч.бр. 5749, а 
даље наставља сјевероистично на границу к.ч.бр. 5749 па се спушта југоистично уз к.ч.бр. 
5749 и 5750, па иде на сјевероисток уз к.ч.бр. 5751/2, па опет на југоисток границом исте к.ч. 
гдје пресјеца пут 2792 и наставља границом к.ч.бр.5753 југоистично па даље уз границу 
к.ч.бр. 5756, 5757 и 5759 до потока Светиња и пута к.ч.бр. 5993. Наставља југоисточно уз 
границе к.ч.бр. 5814, 5824, 5825 и пресјеца к.ч.бр. 5844 и 5855 и поток 5991 и излази на пут 
5994. Тим путем наставља југоистично све до раскрршћа са путем Брезичани-Приједор ( 
к.ч.бр. 5993) и пута 436. Даље иде на сјевер путем 5993 до раскршћа са путем 433, па 
продужи сјевероистично тим путем до раскршћа пута 433 и 434. Овдје скреће на југоисток 
путем 434 и тако иде све до к.ч.бр. 1361. Даље иде на сјевер уз границе к.ч.бр. 1361, па том 
к.ч. на југоисток, пресјеца пут 217, идући на сјевер, па уз границу к.ч.бр. 280 скреће на исток 
и тако наставља уз к.ч.бр. 281. Спушта се на југ уз к.ч.бр. 281 до тромеђе К.о. Приједор I, К.о. 
Чејреци и К.о. Црна Долина па одатле скреће на сјевероисток уз границу к.ч.бр. 459, 461/1, 
461/2 долазећи до пута 533. Даље иде тим путем на исток до раскршћа пута 533 и 1455 гдје 
скреће на сјевер, па продужава источно уз границе  

 
к.ч.бр. 279/2, 279/1, 308/1, 307 и излази на пут 255. Даље иде на исток тим путем до 

раскршћа путева 255 и 532, па путем 532 на југозапад до к.ч.бр. 347/1 и том к.ч. иде 
југоисточно до потока Пухарска, па наставља на исток границом  к.ч.бр. 348 и 349/1 до 
удаљености 100 м од магистралног пута Дубица-Приједор. Дуж тог пута спушта се 
југозападно до пута 5731. Одатле креће сјеверозападно тим путем до раскрршћа са ул. 
Војводе Мишића која иде у правцу југозапада. На раскршћу ул. В. Мишића и ул. «Д» 
граница скреће на сјеверозапад и иде ул. «Д» до раскршћа са путем 5674. Наставља 
сјеверозападно тим путем, па истим путем западно од раскршћа путева 5674 и 5671. Путем 
5671 наставља југозападно до раскрршћа путева 5671 и 5672, па сјеверозападно наставља 
путем 5671 ( Чејречки пут) до раскршћа путева 5672, 436 и 363. Продужи на југ путем 363 до 
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к.ч.бр. 353, а даље наставља југозападно уз границе к.ч.бр. 353, 430 и 432 до удаљености 100 
м од магистралног пута Нови Град-Приједор, и продужи уз пут Нови Град-Приједор на 
удаљености 100 м сјеверозападно до тромеђе К.о. Приједор I, К.о. Приједор II и К.о. 
Брезичани. 

 
Овом дијелу V зоне припадају улице: 
- Душка Брковића до раскршћа са ул. « Д » 
- Дубичка 
- Сисачка 
 
ГОРЊИ ОРЛОВЦИ, МАЛО ПАЛАНЧИШТЕ И УРИЈЕ 
Овј дио V зоне почиње на удаљености 100 м од магистралног пута Дубица-Приједор а 

на граници к.ч.бр. 1186/2 ( К.о. Приједор II) и иде југоистично а затим сјевероистично дуж 
границе те парцеле, па дуж граница к.ч.бр. 1186/3 све до изласка на пут 5681 који представља 
природну границу између К.о. Приједор II и К.о. В. Паланчиште. Наставља сјевероистично 
тим путем, а гдје завршава пут, граница зоне наставља границом к.ч.бр. 1189 сјевероистично, 
па се спушта на југоисток границама к.ч.бр. 1189 и 1188 до изласка на пут 5684 и даље иде 
тим путем југоистично до раскршћа са путем  Приједор-Паланчиште к.ч.бр. 5686 и наставља 
јужно тим путем до к.ч.бр. 1308, па иде на југ дуж граница к.ч.бр. 1308, 1429, 1422. На овом 
мјесту излази на пут Приједор-Бања Лука и иде на југоисток тим путем до потока 
Милошевића, а затим се спушта на југ дуж тог потока до к.ч.бр. 3462 ( К.о. Приједор II) и 
к.ч.бр. 1274  ( К.о. Орловци) а одатле иде западно на пут 3467 и даље истим путем до улице 
Омладински пут. Том ул. наставља сјеверно до раскршћа ул. Козарске, старог пута Приједор-
Бања Лука и пута према Пашинцу ( к.ч.бр. 5696). Одатле иде југозападно улицом Козарском 
до скретања од краја Аеродромског ( избјегличког) насеља и даље југозападно границом 
истог насеља до удаљености 100 м од пута Дубица-Приједор, а онда скреће на сјевероисток и 
иде уз магистрални пут Дубица-Приједор на удаљености 100 м. 

 
БРЕЗИЧАНИ 
 
III  З О Н А 
Граница III зоне иде дуж магистралнго пута Нови Град-Приједор у ширини од 100 м. 
 
IV  З О Н А 
Граница IV зоне насељеног мјеста Брезичани почиње на удаљености  100 м од 

магистралног пута Нови Град-Приједор и иде сјевероисточно границама к.ч.бр. 418, 416/5, 
416/4, 412/4, 407/1, 407/3, излази на пут к.ч.бр. 2798, и иде на сјевер до раскршћа путева 2798 
и 2791. Одатле иде на сјеверозапад путем 2791, прелази мост на Капелској Ријеци и излази на 
пут 2783 крећући се у правцу сјевера до раскршћа са путем 869. Наставља путем 869 на запад 
до к.ч.бр. 1142, па иде границама к.ч.бр. 1142, 1140, 1127, 870 и излази на Ријеку Враголачу, 
а онда иде на југозапад ријеком Врголачом до пута к.ч.бр. 1065. Тим путем наставља 
југозападно до пута Нови Град-Приједор. Скреће на исток и иде пратећи тај пут до 
Тријангла. 

 
БРЕЗИЧАНИ 
 
V  З О Н А 

Пета зона насељеног мјеста Брезичани почиње од границе к.ч.бр. 957/1 и к.ч.бр. 956/2 и 
старог пута Нови Град – Приједор и иде на југоисток старим путем Н. Град – Приједор до 
раскршћа тог пута и пута 2787, а онда иде сјевероистично путем к.ч.бр. 2787 до к.ч.бр. 
704. Од к.ч.бр. 704 скреће на југоисток границом к.ч.бр. 704 до к.ч.бр. 778, па иде на 
сјевероисток границама к.ч.бр. 778, 703/2, а онда југоистично границама к.ч.бр. 703/2, 702, 
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па онда иде на југ границама к.ч.бр. 779 и 797, одакле скреће на исток границама к.ч.бр. 
792, 793 и 794. Пресјеца пут 2786 и иде на југоисток границама к.ч.бр. 807, 814, 815, 816/1, 
817/2, 817/1, пресјеца ријеку Враголачу и иде границама к.ч.бр. 862, 1415, 1414, 1405, 863, 
964/3 и излази на пут 2783. Овим путем иде на сјевероисток до к.ч.бр. 1435, а одатле иде 
на југоисток границама к.ч.бр. 1435, 1436 па скреће на југ границом к.ч.бр. 1436, онда иде 
на исток границама к.ч.бр. 1443, 1441, 1469, 1468 и излази на пут к.ч.бр. 2782. Тим путем 
иде југозападно до раскршћа са путем 2791. Путем 2791 скреће на сјеверозапад, прелази 
мост на Капелској Ријеци и излази на пут 2783 крећући се у правцу сјевера до раскрршћа 
са путем 869.  Наставља идући тим путем на запад до к.ч.бр. 867, па наставља границама 
к.ч.бр. 867, 868 и долази на Ријеку Враголачу, па иде на југозапад ријеком Враголачом до 
пута к.ч.бр. 1065. Тим путем иде југозападно до магистралног пута Нови Град-Приј 

едор, а онда наставља магистралним путем у ширини од 100 м у правцу сјеверозапада до 
границе између к.ч.бр. 957/1 и 956/2.  

              К О З А Р А Ц 
 

  III  З О Н А 
Ова зона насељеног мјеста Козарац обухвата дио уз магистрални пут Приједор-Бања Лука 
у ширини од 100 м, од раскршћа са путем 3578 на сјевероисток до раскршћа са путем 
6239/1 и 6239/2 на југозападу као и дио од  границе к.ч.бр. 3594 и 3677/3 и иде на 
сјевероисток до границе к.ч.бр. 3606. Том парцелом иде југоистично до к.ч.бр. 3624, 
одакле иде сјевероисточно границом те парцеле, па границом к.ч.бр. 3628, 3623, 3622/1. 
Овом последњом силази мало југозападно до границе к.ч.бр. 3620 и 3624. Затим иде 
сјеверозападно границом к.ч.бр. 3620, па границом исте к.ч. иде даље сјевероисточно до 
улице Омладинске. Одатле иде на југоисток том улицом до раскршћа са ул. М. 
Стојановића а онда скреће на сјевероисток идући улицом М. Стојановића до к.ч.бр. 3532. 
Онда скреће на сјеверозапад границом к.ч.бр. 3533/1, 3535/3 до к.ч.бр. 3531, па скреће на 
сјевероисток границом к.ч.бр. 3532, 3521/2, 3521/3, 3521/1, 3520, 3509, 3508, 3500, 3497, 
3210, 3211, 3215, 3230. Одавде скреће на сјеверозапад границом к.ч.бр. 3230 и 3228 и 
излази на ул. Р. Кондића. Том улицом иде источно до раскршћа са ул. М. Стојановића, па 
иде ул. М. Стојановића југозападно до границе к.ч.бр. 3453, и скреће на југоисток 
границама к.ч.бр. 3453, 3454, 3440, скреће на југозапад границом к.ч.бр. 3440, па поново 
скреће на сјеверозапад границом исте к.ч. да би ту скренула на југозапад границом к.ч.бр. 
3441 до к.ч.бр. 3450, а том иде на сјеверозапад до пута к.ч.бр. 3680. Тим путем иде на 
југозапад до магистралног пута Приједор-Бања Лука на удаљености 100 м, а онда поново 
скреће на сјеверозапад и иде до границе к.ч.бр. 3594 и 3677/3. 

       К О З А Р А Ц 

IV  З О Н А   
 
Први дио 
Граница ове зоне почиње на удаљености 100 м од магистралног пуда и иде границом 

к.ч.бр. 1866/7 у правцу југозапада, па на сјевероисток границама к.ч.бр. 1866/2, 1866/1, 
1866/3, па се спушта југозападно границом к.ч.бр. 18668/3, а онда скреће нагло на југоисток 
границама к.ч.бр. 1866/3, 1866/1, 1866/2 од к.ч.бр. 1860/9. Ту скреће на југозапад границом 
к.ч.бр. 1860/9, 1855/7, 1865/5 и 1855/1, а онда скреће поново на југоисток границом к.ч.бр. 
1855/1 и 1854 и излази на пут к.ч.бр. 3076. Овим путем иде на сјевероисток до пута к.ч.бр. 
2814, па скреће путем 2814 на југоисток до краја, а онда иде границом к.ч.бр. 2743/1 на 
југозапад, па скреће као и граница к.ч.бр. 2743/1 2743/2 на југоисток до к.ч.бр. 2812, а одатле 
иде на југозапад парцелом 2812, којом скреће на југоисток и иде границом к.ч.бр. 2812 и 
2745, па иде уз границу 2745 сјевероисточно до к.ч.бр. 2762/8. Одатле иде југоисточно 
границама к.ч.бр. 2762/8, 2762/7, 2762/5, 2762/1, 2762/2, излази на пут 6237/1. Мало се 
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спушта тим путем југозападно до к.ч.бр. 1700, иде тим путем југоисточно до к.ч.бр. 1688/3, а 
онда скреће на сјевероисток границом к.ч.бр. 1688/3, 1688/5, 1695/2, 1683, до удаљености 100 
м од магистралног пута и иде сјеверозападно уз магистрални пут до к.ч.бр. 1866/7. 

 
Други дио 

Граница ове зоне почиње од раскршћа старог пута Приједор-Бања Лука и пута 2654. Иде 
на сјевер путем 2654 до раскршћа путева 2654 и ул. Емина Заимовића и иде на сјевер том 
улицом до пута Козарац-Мраковица и ул. М. Стојановића. Враћа се на југозапад улицом 
М. Стојановића до гробља к.ч.бр. 3314, и иде на запад границама к.ч.бр. 3311, 3310/2, 3805 
и излази на ријеку Стареницу. Иде ријеком Старницом на запад до старог пута Приједор-
Бања Лука, сјече пут и иде на запад Стареницом до к.ч.бр. 3566, а одатле иде на југоисток 
границама парцела к.ч.бр. 3566, 3571, 3572, 3576/2,3574, 3575, 3560/1, 3612, 3613, 3614, 
3615/1, 3615/2, 3615/3, 3616,  3620 и 3624. Затим иде сјевероистично границом к.ч.бр. 
3619, 3616 излази на Омладинску улицу. Одатле иде на југоисток том улицом до раскршћа 
са ул. М. Стојановића, а онда скреће на сјевероисток идући том улицом до к.ч.бр. 3532. 
Овом парцелом иде на сјеверозапад до границе к.ч.бр. 3531, а онда скреће на сјевероисток 
грницама к.ч.бр. 3531, 3523, 3524, 3517, 3510, 3501, 3502, 3209, 3217/1, 3221, 3223 и 3226, 
па излази на ул. Р. Кондића. Том ул. иде источно до раскршћа са ул. М. Стојановића, па 
иде том ул. југозападно до границе к.ч.бр. 3643 и скреће на југоисток грницом к.ч.бр. 
3643, 3460, 3458, 3456, 3436 и 3437.  Скреће на југозапад границом к.ч.бр. 3439, па скреће 
на сјеверозапад границом к.ч.бр. 3440, па на југозапад границом к.ч.бр. 3442 до к.ч.бр. 
3450, којом иде на сјеверозапад до пута к.ч.бр. 3680. Овим путем иде на југозапад до 
магистралног пута, а онда се дуж магистралног пута Приједор-Бања Лука спушта на 
југоисток до раскршћа старог пута Приједор-Бања Лука и пута к.ч.бр. 2654. 

 
V  З О Н А 
 Границе IV зоне почињу од пута к.ч.бр. 2654 и иде на југоисток границама к.ч.бр. 

2613/4, 2613/13, 2610/2, 2613/1, па скреће на сјевероисток границама к.ч.бр. 2613/11, 2613/10, 
2613/8 и 1608 гдје излази на пут к.ч.бр. 2607. Од овог пута иде сјевероистично границама 
к.ч.бр. 2603/1, 2604, 2597/1, 2593/1, 2585, 2586, 2565, 2564, 2568, 2518/5, 2525/1, 2525/2, 2524 
и излази на пут к.ч.бр. 2511. Иде на запад тим путем до раскршћа са путем 2389, а онда 
скреће на сјевер путем к.ч.бр. 2389 и излази на пут Козарац-Мраковица. Овим путем иде у 
правцу сјевероистока до пута 2195 којим скреће на сјеверозапад идући до потока Стареница. 
Потоком Стареница иде југозападно до к.ч.бр. 3316 и 3318. Границама ових к.ч. идући у 
правцу југоистока долази до раскршћа улицом М. Стојановића, Емина Заимовића и пута 
Козарац-Мраковица. Одавде креће југоистично ул. Е. Заимовића до раскршћа путева к.ч.бр. 
3347, 2607 и 3429, а онда скреће југозападно путем 3429 и излази на пут к.ч.бр. 2654 којим 
иде до к.ч.бр. 2613/4. 

  
          О М А Р С К А 

III  З О Н А 
Почиње од жељезничке пруге Суња-Добој иде на сјевероисток границом к.ч.бр. 

4110/1 и прати границу те к.ч.бр. 4111/2, а затим иде сјевероисточно границом к.ч.бр. 4109/8 
гдје прелази пут 4097/5 и наставља границама к.ч.бр. 4098/12, 4098/20, 4098/6, 4098/14, 
4098/5, 4098/19, 4098/4, 4098/9, 4098/8, 4098/3, 4098/2. Иде на сјевер границама к.ч.бр. 
4075/17, 4075/18, а одатле скреће сјевероистино границама к.ч.бр. 4075/18, 4075/15, 4058/6, 
4058/1, 4058/3 и излази на пут 4056. Затим иде сјеверно тим путем до к.ч.бр. 4053, а одатле 
источно пратећи границе к.ч.бр. 4053, 4030/4, 4030/5, 4031/1, 4028/14 и излази на пут 5902. 
Даље иде на сјевер тим путем до к.ч.бр. 3778. Онда иде на сјевероисток границом к.ч.бр. 
3778, па истом парцелом на југоисток до потока Јаруга, а од потока иде југоисточно пратећи 
границе к.ч.бр. 3864/2, 3864/1 и излази на пут 3870, па иде југоисточно путем до к.ч.бр. 3905. 
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Даље иде југоисточно границама к.ч.бр. 3905, 3906 и 3911/1 гдје излази на пут 5896. 
Наставља тим путем југозападно до пута к.ч.бр. 3952 и иде тим путем до к.ч.бр. 3973/96, а 
одатле иде југозападно границама к.ч.бр. 3973/96, 3973/98, 3973/97, 3973/100, 3973/4, 
5013/14, 5013/15, 5013/16, 5013/17 и излази на жељезничку пругу Суња-Добој, и наставља 
југозападно пругом до к.ч.бр. 4110/1. 

 
IV  З О Н А 
Граница IV зоне креће од раскршћа путева 5892, 5904, иде на југ путем 5892 па скреће 

на југозапад границама к.ч.бр. 4043/1, 4044/10, 4044/9, 4044/1, 4044/16, 4044/3, 4044/4, 
4044/5, 4045/2, 4045/3, 4046/7, 4046/4, 4047/2, 4048/6, 4052/1 и ту излази на пут 4056, а одатле 
јужно до к.ч.бр. 4076 пратећи границу те парцеле до к.ч.бр. 4075/1. Одатле иде југозападно 
границама к.ч.бр. 4087/3, 4098/1, 4088/3, 4088/17, 4109/8, 4110/1. Спушта се југоисточно низ 
пругу до пута к.ч.бр. 580. Иде југозападно тим путем до к.ч.бр. 4899, а одатле иде 
сјеверозападно границама к.ч.бр. 4899, 4897, 4900/1, 4882/1, 4881/1, 4876/1, 4876/2, 4877/2, 
4873. Спушта се југозападно границом к.ч.бр. 4873 до пута 4859 наставља путем југозападно 
до  пута 4802 којим иде на сјеверозапад до пруге Омарска-Томашица. Одатле иде на 
сјеверозапад пругом до раскршћа са пругом Суња-Добој и пута Омарска- Нови руднци иде 
рудничким путем на сјеверозапад до раскршћа са путевима 5892 и 5904. 

 
V  З О Н А 
Ова граница почиње од укрштања пруге Суња-Добој и потока к.ч.бр. 5865/1 и иде на 

сјеверозапад узводно уз поток до к.ч.бр. 4087/15, одакле иде на сјевер границама те и к.ч.бр. 
3708, па на сјеверозапад парцелама 3707, 3702/2, затим на југозапад парцелама 3702/2 и 
3702/1, те поново иде ка сјеверозападу границама к.ч.бр. 3736/2, 3744/3, 3743, 3740 и 3742. 
Овдје излази на пут 5904, пресјеца га и границом к.ч.бр. 3585 и 3747 се спушта југозападно 
до к.ч.бр. 3745. Од ове парцеле граница креће на сјеверозапад границама парцела 3745, 3748. 
Затим границама 3748 скреће на југозапад, па поново иде на сјеверозапад границама парцела 
к.ч.бр. 3757/1, 3756, 3566, 3568/3, па скреће на сјевероисток границама к.ч.бр. 3567, 3571. 
Пратећи границу к.ч.бр. 3571 скреће поново на сјеверозапад и иде границом к.ч.бр. 3572/1, 
3572/2, 3562/2, 2334/1, 2332 и излази на пут к.ч. 2274. Путем 2274 иде на запад до к.ч.бр. 
2273, а онда скреће на сјевероисток границама парцела к.ч.бр. 2273, 2269, 2268, 2267, 2257, 
па скреће на југоисток границама к.ч.бр. 2257, 2256/3, 2256/1, 2256/4, 2254/1 и излази на пут 
бр. 5892, а одатле иде на сјевер до к.ч.бр. 2399/2, па иде источно границама парцела к.ч.бр. 
2399/2, 2401/2. Онда иде југоистично границама парцела к.ч.бр. 2401/2, 2397/1, 2388/4, 
2388/1, 2387, 2384/2, 2382, 2374, 2371/2, 2371/1, 2363/1, 3025/1, 3017, 3018, 3020 и излази на 
пут 5896, и границом к.ч.бр. 2966. Затим скреће на југозапад границама к.ч.бр. 3033, 3035, 
3055, 3054, 3053, 3046, 3048, 3052, 3044, 3503/1, 3503/2, 3488, 3489, 3492, а одатле иде даље 
на сјеверозапад границама к.ч.бр. 3460, 3461, 3462, 3446/1, 3447, 3450, 3933, 3939, 3951, 3969, 
3963, 5014, 5013/1 и излази на жељезничку пругу Суња-Добој. Одатле иде сјевероистично 
пругом до к.ч.бр. 5013/17 и иде на сјевероисток границама к.ч.бр. 5013/1, 3973/4, 3970, 3968, 
па излази на пут 3952. Иде тим путем сјеверозападно до пута 5896. Путем 5896 иде 
сјевероисточно до к.ч.бр. 3912 а онда сјеверозападно грнаицама к.ч.бр. 3912, 3909, 3910, 
3856/1, 3856/2, 3869, 3868, 3866, 3867, 3863/2 и излази на поток Јаруга. Затим иде границом 
к.ч.бр. 3779 и 3780 иде на југ путем 5892 од пута Омарска-Нови рудници. Овим путем иде у 
правцу сјеверозапада до жељезничке пруге Суња-Добој а затим иде сјеверозападно пругом 
до укрштања пруге Суња-Добој и потока к.ч.бр. 5865/1. 
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           Љ У Б И Ј А 
 
 IV  З О Н А 
 ДОЊА ЉУБИЈА  
 Граница IV зоне насељеног мјеста Доња Љубија почиње од границе између к.ч.бр. 185 
и 187 на југоисток, па иде узводно потоком к.ч.бр. 181, пресјеца поток и на југоисток путем 
к.ч.бр. 424 до улице Д. Лукића. Пресјеца ту улицу и иде јужно каналом 1255, па границом 
између к.ч.бр. 514 и 515 сјече пут к.ч.бр. 638, иде границама к.ч.бр. 498, 491/1, 487, 486, 484, 
482, 480 и 644 ( све у правцу југозапада) и ту излази на улицу Драге Лукића. Одатле иде на 
југозапад улицом Драге Лукића до пута који спаја ту улицу и стару пругу Приједор – Љубија, 
а онда иде сјеверозападно тим путем ( уз границе к.ч.бр. 397, 396, 394, 395 и 393) излази на 
напуштену пругу ( к.ч.бр. 1195) и иде на сјевероисток напуштеном пругом до границе к.ч.бр. 
187 и 185. 
 

ГОРЊА ЉУБИЈА  
 Ова граница почиње од Друштвеног дома ( између к.ч.бр. 1001 и 990) иде на 
сјевероисток границама к.ч.бр. 1001, 1003, 1005, скреће на југ границом к.ч.бр. 1005, па 
скреће на југозапад границама к.ч.бр. 1009, 1010, 1012, спушта се на југ границама к.ч.бр. 
1015, 1016, долази до парка и иде југоисточно страном парка излазећи на улицу Тоне Перића. 
Иде улицом југоисточно до зграде Т. Перића бр. 18, пролази између Т. Перића 18 и Т. 
Перрића 20, потом иде према граници к.ч.бр. 1111 крећући се југозападно а онда скреће 
границом к.ч.бр. 1111 у правцу сјеверозапада све док не изађе на улицу Драге Лукића. 
Пресјеца улицу Д. Лукића и обухвата зграде на к.ч.бр. 1077, 980/1, 98082, 980/3 крећући се у 
смјеру сјеверозапада. Од згаде Д. Лукића 11 граница се спушта југоистично улицом Драге 
Лукића до зграде Д. Лукића 22 а онда иде на исток између Д. Лукића 12 и Д. Лукића 22 до 
к.ч.бр. 1001. 

 Љ У Б И Ј А 
 
 V  З О Н А 
 Граница пете зоне насељеног мјеста Љубија почиње од укрштања напуштене пруге и 
потока           ( к.ч.бр. 181) и иде сјевероистично потоком до улице Д. Лукића којом се спушта 
у правцу југа до пута к.ч.бр. 1192, наставља путем па каналом к.ч.бр. 582 до изласка на пут 
к.ч.бр. 1202, а затим иде на запад до изласка на пут к.ч.бр. 638 којим наставља југозападно до 
к.ч.бр. 639. Границама к.ч.бр. 639, 640, 643, 646, 648, 649 и 650 граница зоне излази на поток 
( к.ч.бр. 1254) и иде југозападно потоком до улице Д. Лукића и  даље у правцу југа потоком ( 
к.ч.бр. 1254) до к.ч.бр. 7148/1, а онда иде границама к.ч.бр. 714/1, 709/2, 786, 783/2, 783/1, 
797/7, 797/1, 814, потоком ( к.ч.бр. 1207) границом к.ч.бр. 836/1, 840, 846, 844, 850, 988 и 985, 
па на сјевероисток границом  к.ч.бр. 1001, 1002, 1003 у 1005, а онда на југозапад границама 
к.ч.бр. 1009, 1010, 1011, 1012, 1015 и 1018. Овдје излази на пут 1211 и тај пут је даље граница 
пете зоне, а затим граница иде путем 1144 до укрштања пута с потоком Угљаревац. Одатле 
граница пете зоне креће на запад, напријеје потоком а онда границама к.ч.бр. 1157, 1120, 
1119, 1118, 1116, 1097/2, 1097/3, 1111, 1113, 1109/11, 1108, 1103/1, 1102, 1084/4 и излази на 
пут С. Мост-Љубија. Затим иде тим путем, па границама к.ч.бр. 1084/3, 1080/3, 1080/1 ( све у 
правцу запада и сјеверозапада и излази на пут 1075 који води на напуштене копове рудника. 
Обухватајући све објекте Рудника граница пете зоне излази на пругу Љубија-Брезичани и 
том пругом иде на сјевер до укрштања са  напуштеном пругом. 

 
Број: 01-022-58/05                      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
         Приједор,                                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум,29.06.2005.године                                                         Прим. др. Азра Пашалић 
      . . . . 
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 85. 
 На основу члана 5. и 26. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Сл.гласник 
Републике Српске",бр. 96/03 и 14/04), члана 3. и 8. Закона о извршењу буџета Републике 
Српске, "Службени гласник РС",бр. 6/05), члана 12. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",бр. 101/04 и 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор на IX сједници одржаној 
29.06.2005.године, донијела је  

О Д Л У К У 
о измјенама и допунама Одлуке  

о извршењу буџета општине Приједор за 2005.годину 
 
      Члан 1. 
 У Одлуци о извршењу буџета општине Приједор за 2005.годину ("Службени гласник 
општине Приједор",бр. 7/2004) члану 5. став 1. мијења се и гласи: 
 "Приходи буџета општине утврђени су чл. 8. и 9. Закона о буџетском систему 
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",бр. 96/03 и 14/04), као и одлукама 
општине Приједор и актима Начелника  општине, Одјељења и служби општинске управе као 
и актима буџетских корисника. 
 Буџетски корисници могу сходно одредбама члана 9. став 1. тачка 8.  Закона о 
буџетском систему Републике Српске, користити властите приходе (приходи општинских 
органа и организација) у 100%-тном износу. 
 Властити приходи из става 2. овог члана морају се наплаћивати и распоређивати 
преко рачуна јавних прихода општине Приједор, односно преко  рачуна посебних намјена, а 
коришћење средстава врши се према интерном плану и програму буџетских корисника. 
 Интерни план и програм буџетских корисника одобрава Начелник општине, 
посредством надлежног одјељења или службе општинске управе". 
 
      Члан 2. 
 У члану 10. став 1. мијења се и гласи: 
 "Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника између текућих и капиталних 
расхода врши се на основу рјешења Начелника општине Приједор. 
 Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника врши се на основу рјешења 
надлежног одјељења или службе и то: 
 - у оквиру текућих расхода и  
 - у оквиру капиталних расхода. 
 Изузетно од става 2. овог члана не може се вршити прерасподјела средстава са 
материјалних трошкова на трошкове личних примања". 
 
      Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-52/05                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 86. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службени гласник Републике Српске», број:41/03.),члана 18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05.) и члана 3. Одлуке о утврђивању 
критеријума за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач 
Скупштина општине приједор («Службени гласник општине Приједор», 
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број:4./04.),Скупштина општине Приједор, на IX сједници одржаној  29.06.2005.године 
донијела је 
                                                          О   Д   Л   У   К   У 
                    о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора, 
                Управног и Надзорног одбора Јавне установе за културну дјелатност 
                                                   «Галерија 96»- Приједор  
 
      Члан 1. 
         Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
1.Директора Јавне установе за културну дјелатност «Галерија 96»- Приједор (скраћени назив  
   установе:»Галерија 96»-Приједор), 
2.Три члана Управног одбора «Галерија 96»- Приједор и  
3.Три члана надзорног одбора «Галерија 96»-Приједор. 
 
      Члан 2. 
        Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописа- 
них Законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о јавним службама («Службени 
гласник РС», број:17/92. и 11/93.) и Статута установе «Галерија 96»-Приједор. 
 
      Члан 3. 
        Општи услови за избор и именовање директора, чланова Управног и надзорног одбора 
установе «Галерија 96»-Приједор су: 
        -да су кандидати држављани Босне и Херцеговине, 
        -да су старији од 18 година, 
        -да имају општу здравствену способност, 
        -да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни- 
воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављивања овог 
конкурса, 
        -да нису осуђивани за кривична дјела, која их чине неподобним за вршење функције ди- 
ректора установе, 
        -да се против кандидата не води кривични поступак, 
        -да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
        -да нису лица која обављају извршну функцију у политичкој странци на било којем ни- 
воу политичког организовања или обављају другу дужност, активност или положај који дово 
ди до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институција- 
ма власти. 
      Члан 4. 
      Посебни услови за избор и именовање: 
       1.Директора установе «Галерија 96»-Приједор су: 
            -висока стручна спрема(VII степен) Академија ликовних умјетности, Академија          
примјењених умјетности,или Филозофски факултет –смјер Историја умјетности, 
            -најмање три године радног искуства у струци, 
            -положен стручни испит. 
            -посједовање руководних и организационих способности, 
            -доказани резултати и успјех у обављању ранијих послова, 
            -посједовање стручног знања из дјелатности установе и 
            -програм рада. 
 
    2.и 3.  Посебни услови за чланове Управног и надзорног одбора: 
        -висока стручна спрема (VII степен), 
        -потребно стручно знање из дјелатности за коју се врши именовање, 
        -најмање три године радног искуства у бласти културе, 
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        -висок професионални углед и морални квалитет. 
 
                                                       Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
             -увјерење о држављанству, 
            -извод из матичне књиге рођених, 
            -увјерење о општој здравственој способности 
      (наведени документи не смију бити старији од 6 мјесеци), 
      -увјерење о радном стажу, 
      -биографија о кретању у служби, 
      -увјерење о положеном стручном испиту (за кандидата који конкурише за директора), 
      -увјерење да се против кандидата не води кривични поступак(не старије од 3 мјесеца), 
      -писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
      -писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ. 
 
                                                    Члан 6. 
  Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС» и дневном листу «Глас Српске». 
   Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног конкурса.Ако 
конкурс не буде објављен истовремено,рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања. 
    Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије Општине Приједор или путем поште на 
адресу:Скупштина општине приједор-стручна служба, ул.Трг ослобођења бр.1. са назнаком 
«Комисији за избор и именовање директора,управног и надзорног одбора ЈУ «Галерија 96»-
Приједор.        
   Неблаговремене и непотпуне пријаве ,неће се узети у разматрање. 
 
                                                           Члан 7 
    Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у «Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
Број:01- 111-109/05/05                                                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
             Приједор                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор, 29.06.2005.године                                                   Прим.др. Азра Пашали,с.р. 
      . . . . 
 87. 
   На основу чл.8.Закона о министарским,владиним и другим именовањима РС 
(«Службени гласник РС»број 41/03 ),чл.18.Статута општине Приједор («Службени гласник 
општине Приједор»број 5/05) и чл.10.Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовања 
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор»број 4/04), Скуштина општине Приједор,на IX 
сједници одржаној  29.06.2005.године, донијела је 

 
О   Д   Л   У   К   У 

о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора,управног и   надзорног 
одбора установе  Дјечији вртић «Радост»-Приједор 

 
                                                               Члан 1. 
        Расписује се јавни конкурс за избор и именовање : 
                    1 Директора предшколске установе Дјечији вртић «Радост»у Приједору, 
                    2.Управног одбора-5 чланова ,од којих два из реда запослених,  
                    3.Надзорног одбора-3 члана,од којих један из реда запослених.    
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                                                               Члан 2. 
      Кандидати за избор и меновање из чл.1 ове Одлуке,поред општих услова прописаних 
Законом,морају испуњавати и посебне услове из Закона о дјечијиј заштити («Службени 
гласник РС» број 4/02) и Статута Дјечијег вртића «Радост»-Приједор.  
 
                                                              Члан 3. 
       Општи услови за избор и именовање директора ,управног и надзорног одбора Дјечијег 
вртића «Радост»-Приједор су : 
              -да су кандидати држављани  Босне и Херцеговине, 
              -да су старији од 18 година, 
              -да имају општу здравствену способност, 
              -да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем 
нивоу власти у БиХ и Републици Српској у периду од три године прије дана објављивања 
овог конкурса, 
               -да нису осуђивани за кривична дјела,која их чине неподобним за вршење функције 
директора установе, 
                -да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи чл.IX тачка 1. Устава Бих, 
-да није лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било којем                                         
нивоу политичког организовања или обавља другу дужност,активност или положај који 
доводи до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса  у 
институцијама власти. 
                                                 Члан 4. 
        Посебни услови за избор и именовање: 
                  1.Директора Дјечијег вртића «Радост»-Приједор су: 
               -висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен) 
просвјетно-педагошког,психолошког,социолошког,социјалног или здравственог смјера, 
               -положен стручни испит, 
 -најмање 3 године искуства у васпитно-образовном раду, 
-посједовање руководних и организационих способности,  
               -доказани резултати и успјех у обављању ранијих послова,  
               -посједовање стручног знања из дјелатности установе и 
               -програм рада.          
     2.и 3. Управни и надзорни одбор: 
               -висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен) 
               -потребно стручно знање из дјелатности за коју се врши именовање, 
               -најмање три године радног искуства у области васпитно-образовног рада, 
               -познавање садржаја и начина рада управног и надзорног одбора и 
               -висок професинални углед и морални квалитет.     
 
                                                            Члан 5. 
    Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
               -увјерење о држављанству, 
               -извод из матичне књиге рођених,   
               -увјерење о општој-здравственој способности  
 (наведени документи не смију бити старији од 6 мјесеци), 
-овјерену копију дипломе о завршеном факултету или вишој школи, 
-увјерење о радном стажу, 
-увјерење о положеном стручном испиту, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење ода се против кандидата не води кривични поступак (не старије од три мјесеца), 
-писмена изјава о непостојању сукоба интереса, 
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-писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ.  
 
                                             Члан 6. 
 Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС» и дневном листу «Глас Српске». 
 Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено,рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 
   Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије Општине приједор или путем поште на 
адресу :Скупштина општине Приједор-Стручна служба,ул.Трг ослобођења бр.1 са назнаком 
«Комисији за избор и именовање директора,управног и надзорног одбора Дјечијег вртића 
«Радост»-Приједор» 
  Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 
                                                            Члан  7. 
   Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у »Службеном гласнику општине 
Приједор». 
 
Број:01-111-110/05                                                                         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
          Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор 29.06.2005.године                                                   Прим.др.Азра пашалић,с.р. 
      . . . . 
 88. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службени гласник Републике Српске», број:41/03.), члана 18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05.) и члана 10.Одлуке о утврђивању 
критерија за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама, чији је оснивач 
Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4/04.), 
Скупштина општине Приједор, на IX сједници одржаној  29.06.2005.године, донијела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

Управног и Надзорног одбора културне 
установе позориште «Приједор»-Приједор 

 
                                                                    Члан 1. 
 Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
 
1.Управног одбора културне установе Позориште «Приједор» Приједор–5 чланова, од  
    којих 2 из рада запослених и 
2.Надзорног одбора културне установе Позориште «Приједор» Приједор-3 члана, од      
   којих један из реда запослених               
                                                               Члан 2. 
Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописа- 
них Законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о позоришној дјелатности 
(«Службени гласник Републике Српске»,број:25/02.)и Статута установе Позориште  
«Приједор» Приједор. 
                                                                Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање Управног и  Надзорног одбора културне установе  
Позориште «Приједор» Приједор су: 
-да су кандидати држављани Босне и Херцеговине, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
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-да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
ња овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривична дјела, која их чине неподобним за вршење функције ди- 
 ректора установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију у функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обаввљају другу дужност,активност или положај који доводи до     
сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
власти.  
                                                                        Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање члан надзорног одбора су: 
         -висока стручна спрема (VII степен)  или виша стручна спрема(VI степен )  
          друштвеног смјера, 
         -доказано стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 
         -најмање три године радног искуства у области културе, 
         -висок професионални углед и морални квалитет. 
         -познавање садржаја и начина рада Управног и Надзорног одбора 
 
                                                                        Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
   -увјерење о држављанству, 
   -извод из матичне књиге рођених, 
   -увјерење о општој здравственој способности 
     (наведени документи не смију бити старији од 6 мјесеци), 
   -увјерење о радном стажу, 
   -биографија о кретању у служби, 
   -увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3  
     мјесеца) , 
   -писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
   -писмена изјава у везио са чланом IX тачка 1 Устава БиХ. 
 
                                                              Члан 6. 
 Јавни конкурс објавиће се у «Службаном гласнику РС» и дневном листу «Глас 
Српске». 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије Општине Приједор или путем поште на 
адресу :Скупштина општине Приједор-стручна служба,ул.Трг Ослобођења бр.1, са назнаком  
«Комисији за избор и именовање управног и надзорног одбора установе Позориште 
«Приједор» -Приједор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве,неће се узети у разматрање. 
 
                                                                     Члан 7. 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а објавиће се у «Службеном гласнику 
општине Приједор». 
 
Број:01-111-113/05                                                                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор: 29.06.2005.                                                      Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 
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     . . . . 
 89. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службе ни гласник Републике Српске», број:41./03.), чл.18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05.) и члана 10. Одлуке о утврђивању 
критерија за избор и именовања органа у јавним предузећима иустановама, чији је оснивач 
Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4./04.), 
Скупштина општине Приједор, на сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела  је 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

Управног и Надзорног одбора културне установе Музеј Козаре Приједор 
                                                            
                                                                 Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
 
       1.Управног одбора  културне установе Музеј Козаре Приједор 
          3 чланова,од којих  једанчлана из реда запослених и 
       2.Надзорног одбора културне установе Музеј Козаре Приједор 3 члана,од којих                  
          један члан из реда запослених. 
           Члан 2. 
Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописа- 
них законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о здравственој заштити  
(«Службени гласник РС», број: 35/99)и Статута културне установе  Музеј Козаре Приједор. 
           Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање чланова Управног и надзорног одбора културне 
установе Музеј Козаре Приједор су: 
 Центра за социјални рад  Приједор су: 
-да су кандидати држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
 ња овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривична дјела, која их чине неподобним за вршење функције ди- 
 ректора установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до су- 
 коба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти. 
          Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора су: 
-висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен) природ- 
 ног или друштвеног смјера, 
-доказано стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 
-висок професионални углед и морални квалитет, 
-најмање три године радног искуства  у области културе, 
-познавање садржаја и начина рада Управног и надзорног одбора. 
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           Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности (наведени документи не смију бити ста- 
 рији од 6 мјесеци), 
-увјерење о радном стажу, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од 3 мјесеца), 
-писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
-писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ. 
 
           Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС», и дневном листу «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег об- 
јављивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште на 
адресу:Скупштина општина Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1., са 
назнаком «Комисији за избор и именовање управног и надзорног одбора културне  установе 
Музеј Козаре Приједор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 
           Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику оп- 
штине Приједор». 
 
Број:01-111-117/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор: 29.06.2005.године                                              Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 90. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службени гласник Републике Српске», број:41./03.), чл.18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05.) и члана 10. Одлуке о утврђивању 
критерија за избор и именовања органа у јавним предузећима и установама, чији је оснивач 
Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4./04.), 
Скупштина општине Приједор, на сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела  је 
 
                                                         О   Д   Л   У   К   У 
                         о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
                  Управног и Надзорног одбора  установе Дом здравља Приједор 
                                                            
                                                                 Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
 
       1.Управног одбора установе»Дом здравља»-Приједор- 
          5 чланова,од којих два члана из реда запослених и 
       2.Надзорног одбора установе "Дом здравља" Приједор-3 члана,од којих                  
          један члан из реда запослених. 
          Члан 2. 
Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописа- 
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них законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о здравственој заштити  
(«Службени гласник РС», број:18/99.)и Статута установе установе Дом здравља Приједор. 
         Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање чланова Управног и надзорног одбора установе 
 Дом здравља Приједор су: 
-да су кандидати држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
 ња овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривична дјела, која их чине неподобним за вршење функције ди- 
 ректора установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до су- 
 коба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти. 
         Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора су: 
-висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен) природ- 
 ног или друштвеног смјера, 
-доказано стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 
-висок професионални углед и морални квалитет, 
-најмање три године радног искуства у области здравствене заштите, 
-познавање садржаја и начина рада Управног и надзорног одбора. 
 
         Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности (наведени документи не смију бити ста- 
 рији од 6 мјесеци), 
-увјерење о радном стажу проведеном на пословима здравствене заштите, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од 3 мјесеца), 
-писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
-писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ. 
 
         Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС», и дневном листу «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег об- 
јављивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште на 
адресу:Скупштина општина Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1., са 
назнаком «Комисији за избор и именовање управног и надзорног одбора установе Дом  
здравља -Приједор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
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          Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику оп- 
штине Приједор». 
 
Број:01-111-119/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор: 29.06.2005.године                                              Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
 
     . . . . 
 91. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службе ни гласник Републике Српске», број:41./03.), чл.18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05.) и члана 10. Одлуке о утврђивању 
критерија за избор и именовања органа у јавним предузећима иустановама, чији је оснивач 
Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4./04.), 
Скупштина општине Приједор, на сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела  је 
 
                                                         О   Д   Л   У   К   У 
                         о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
                  Управног и Надзорног одбора установе Центра за социјални рад Приједор 
                                                            
                                                                 Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
 
       1.Управног одбора установе "Центар за социјални рад"-Приједор 
          5 чланова,од којих два члана из реда запослених и 
       2.Надзорног одбора установе Центар за социјални рад Приједор-3 члана,од којих                  
          један члан из реда запослених. 
        Члан 2. 
Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописа- 
них законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о социјалном  («Службени 
гласник РС», број: 5/93, 15/96 и 110/03.)и Статута установе Центра за социјални рад 
Приједор. 
        Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање чланова Управног и надзорног одбора установе 
 Центра за социјални рад  Приједор су: 
-да су кандидати држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
 ња овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривична дјела, која их чине неподобним за вршење функције ди- 
 ректора установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до су- 
 коба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти. 
          Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора су: 
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-висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен) природ- 
 ног или друштвеног смјера, 
-доказано стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 
-висок професионални углед и морални квалитет, 
-најмање три године радног искуства у области здравствене заштите, 
-познавање садржаја и начина рада Управног и надзорног одбора. 
 
             Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности (наведени документи не смију бити ста- 
 рији од 6 мјесеци), 
-увјерење о радном стажу проведеном на пословима социјалне заштите, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од 3 мјесеца), 
-писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
-писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ. 
 
            Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС», и дневномлисту «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште на 
адресу:Скупштина општина Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1., са 
назнаком «Комисији за избор и именовање управног и надзорног одбора установе Центра за 
социјални рад Приједор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 
          Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику оп- 
штине Приједор». 
 
Број:01-111-120/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор: 29.06.2005.године                                              Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 92. 
 На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
(«Службе ни гласник Републике Српске», број:41./03.), чл.18. Статута општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», број:5/05.) и члана 10. Одлуке о утврђивању 
критерија за избор и именовања органа у јавним предузећима иустановама, чији је оснивач 
Скупштина општине Приједор («Службени гласник општине Приједор», број:4./04.), 
Скупштина општине Приједор, на сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела  је 
 

О   Д   Л   У   К   У 
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 

Управног и Надзорног одбора здравствене установе "Градска апотека"Приједор 
                                                            
                                                                 Члан 1. 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање: 
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       1.Управног одбора здравствене установе "Градска апотека" Приједор 
          5 чланова,од којих два (2)члана из реда запослених и 
       2.Надзорног одбора здравствене установе "Градска апотека"Приједор-3 члана,од којих                  
          један члан из реда запослених. 
         Члан 2. 
Кандидати за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова прописа- 
них законом, морају испуњавати и посебне услове из Закона о здравственој заштити  
(«Службени гласник РС», број: 18/99)и Статута здравствене установе "Градска 
апотека"Приједор. 
          Члан 3. 
Општи услови за избор и именовање чланова Управног и надзорног одбора установе 
 Центра за социјални рад  Приједор су: 
-да су кандидати држављани БиХ, 
-да су старији од 18 година, 
-да имају општу здравствену способност, 
-да нису отпуштани из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
 ња овог конкурса, 
-да нису осуђивани за кривична дјела, која их чине неподобним за вршење функције ди- 
 ректора установе, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидате не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да нису лица која обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на би- 
 ло којем нивоу или обављају другу дужност, активност или положај који доводи до су- 
 коба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у институцијама 
 власти. 
           Члан 4. 
Посебни услови за избор и именовање чланова Управног и Надзорног одбора су: 
-висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен) природ- 
 ног или друштвеног смјера, 
-доказано стручно знање из дјелатности за коју се врши избор и именовање, 
-висок професионални углед и морални квалитет, 
-најмање три године радног искуства у области здравствене заштите, 
-познавање садржаја и начина рада Управног и надзорног одбора. 
 
             Члан 5. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности (наведени документи не смију бити ста- 
 рији од 6 мјесеци), 
-увјерење о радном стажу проведеном на пословима социјалне заштите, 
-биографија о кретању у служби, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак ( не старије од 3 мјесеца), 
-писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
-писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ. 
                 Члан 6. 
Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС», и дневном листу «Глас Српске» 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег об- 
јављивања. 
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Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије општине Приједор или путем поште на 
адресу:Скупштина општина Приједор-стручна служба, ул. Трг Ослобођења бр. 1., са 
назнаком «Комисији за избор и именовање управног и надзорног одбора здравствене 
установе "Градска апотека"Приједор. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
 
            Члан 7. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном гласнику оп- 
штине Приједор». 
 
Број:01-111-118/05                                                                     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Приједор: 29.06.2005.године                                              Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 93. 
 На основу чл. 8. Закона о министарским владиним и другим именовањима РС 
("Сл.гласник РС", бр. 41/03.) члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор", бр. 5/05)  и чл. 10. Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање органа у 
Јавним предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор", бр. 4/04.) Скупштина општине Приједор, на IX сједници 
одржаној дана  29.06.2005.год. донијела  је 

 
О Д Л У К У 

о објављивању огласа за избор директора и чланова 
Управних и Надзорних одбора у предузећима чији је оснивач 

Скупштина општине Приједор 
 

Члан 1. 
Објављује се оглас за избор и именовање директора и чланова Управних и Надзорних 

одбора  у слиједећем предузећима: 
1. ОДП за приказивање филмова Приједор. 
- директор, 
- управни одбор ........ 3 члана 
- надзорни одбор ......  3 члана 
2. ОДКП "Градска тржница" Приједор 
- директор 
- управни одбор ........ 3 члана 
- надзорни одбор ...... 3 члана 
3. ЈОДП "Завод за изградњу града и општине" Приједор 
- директор 
- управни одбор ........ 5 чланова 
- надзорни одбор ...... 3 члана 
4. ЈПСД "Дворана Младост" Приједор  
- директор 
- управни одбор ........ 5 чланова 
- надзорни одбор ...... 3 члана 

Члан 2. 
Чланови Управних и надзорних одбора именују се на период од 4 године. 
Директори се именују на период од 4 годину са могућношћу поновног избора. 
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Члан 3. 
Чланови Управних и Надзорних одбора за свој рад  остварују право на накнаду у 

складу са Одлуком о висини накнаде члановима Управних и Надзорних одбора државних 
предузећа ("Сл.гласник РС", бр. 22/96). 

Плата директора утврђена је  актима Предузећа. 
 

Члан 4. 
  Општи услови за кандидате за мјесто директора 
  и чланова Управних и Надзорних одбора: 
- да су држављани Босне и Херцеговине 
- да су старији од 18 година 
- да имају општу здравствену способност 
- да нису отпуштени из државне службе на основу дисциплинске мјере на 
   било којем нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3 године прије дана 
   објављивања овог конкурса 
- да нису осуђивани за кривична дјела  која их чине неподобним за вршење 
  функције директора,  члана Управног и Надзорног одбора 
- да се против њих не води кривични поступак 
- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. Устава БиХ  
- да не обављају извршну функцију и функцију у политичкој странци на било којем 
   нивоу или обављају другу дужност или активност која доводи до сукоба интереса 
  у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима РС. 
 

Члан 5. 
Посебни услови  за кандидате за мјесто директора: 

- ВСС (VII степен) или ВШС одговарајућег смјера у складу са Законом, 
  односно Статутом правног субјекта 
- потребно стручно знање из дјелатности којом се бави прави субјект 
- најмање 5 година радног искуства у струци 
- посједовање организационих способности, доказани резултати и успјеси у  
  обављању ранијих послова 
- програм рада. 

Члан 6. 
Посебни услови и критерији за именовање чланова Управних одбора: 

- ВСС (VII степен) или ВШС  (VI степен) 
- познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект 
- познавање садржаја и начина рада органа управљања и 
- доказани резултати рада на ранијим пословима 

Изузетно за члана Управног одбора  из реда запослених може се  кандидовати и                            
именовати  лице које има најмање ССС  (IV степен )  ако нема других кандидата и ако 
испуњава остале услове из овог огласа.  

Члан 7. 
Посебни услови и критерији за именовање чланова Надзорних одбора: 

- ВСС (VII степен) или ВШС (VI степен) 
- посједовање стручних и професионалних знања за обављање  послова надзора 
- познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора 
- доказани резултати рада на ранијим пословима  
 

Члан 8. 
Уз пријаву на оглас кандидати су дужни приложити: 

- увјерење о држављанству 
- извод из матичне књиге рођених  
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- диплому 
- увјерење о општој здравственој способности 
- потврду о радном стажу, 
- биографију  
- увјерење да се не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца) 
- писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
- писмена изјава у вези са чл. IX Устава БиХ. 
 

Члан 9. 
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања конкурса у "Службеном 

гласнику РС" и дневном листу  "Глас српски". 
Непотпуне и неблаговремене пријаве  неће се узети у разматрање. 

 
Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу 

 
Скупштина општине Приједор, стручна служба Скупштине општине, за назнаком 

комисија за избор. 
      Члан 10. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-111-111/05.                                                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
         Приједор                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.                                       Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 94. 
 На основу члана 7. и 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Републике Српске («Службени гласник РС», број: 41/03.), члана 36. Закона о заштити од по-
жара («Службени гласник  РС», број:16/95. и 16/02.), члана 7 Одлуке о оснивању Опш-тинске 
организације територијалне ватрогасне јединице Приједора («Службени гласник Општине 
Приједор», број:5/05.), и члана 10 Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовања 
органа у јавним предузећима и установама чији је оснивач СО-е Приједор («Службени 
гласник општине Приједор», број:4/04.), Скупштина општине Приједор, на IX сједници 
одржаној 29.06.2005.године, донијела је  
 
                                                                 О   Д   Л   У   К   У 
                               о расписивању јавног конкурса за избор и именовање 
                            старјешине Територијалне ватрогасне јединице Приједор 

 
Члан 1. 

      Расписује се јавни конкурс за избор и именовање старјешине Територијалне једини- 
це Приједор у Приједору. 

Члан 2. 
     Кандидат за избор и именовање из члана 1. ове Одлуке, поред општих услова пропи- 
саних Законом, мора испуњавати и посебне услове из Закона о заштити од пожара («Сл. 
гласник РС», број: 16/95. и 16/02.) и Статута Територијалне ватрогасне јединице Прије- 
дор. 

Члан 3. 
    Општи услови за избор и именовање старјешине Територијалне ватрогасне јединице 
Приједор су: 
-да је кандидат држављанин Босне и Херцеговине, 
-да је старији од 18 година, 
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-да има општу здравствену способност, 
-да није отпуштен из државне службе на основу дисциплинске мјере на било којем ни- 
 воу власти у БиХ и Републици Српској у периоду од три године прије дана објављива- 
 ња овог конкурса, 
-да није осуђиван за кривична дјела, која га чине неподобним за вршење функције ста- 
 рјешине Територијалне ватрогасне јединице, 
-да се против кандидата не води кривични поступак, 
-да се на кандидата не односи члан IX тачка 1. Устава БиХ, 
-да није лице које обавља извршну функцију у политичкој странци на било којем нивоу 
 политичког организовања или обавља другу дужност, активност или положај који дово 
 ди до сукоба интереса како је прописано одредбама Закона о сукобу интереса у инсти- 
 туцијама власти 

Члан 4. 
     Посебни услови за избор и именовања старјешине Територијалне ватрогасне једини- 
це Приједор у Приједору су: 
-висока стручна спрема (VII степен) или виша стручна спрема (VI степен) техничког или 
друштвеног  смјера, 
-три године искуства у струци, 
-положен стручни испит за руководиоца акције гашења пожара, 
-посједовање руководних и организационих способности, 
-доказани резултати и успјех у обављању ранијих послова, 
-посједовање стручног знања из дјелатности јединице и  
-програм рада. 

Члан 5. 
 Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити: 
-увјерење о држављанству, 
-извод из матичне књиге рођених, 
-увјерење о општој здравственој способности (наведени документи не смију бити ста- 
  рији од 6 мјесеци), 
-овјерену копију дипломе о завршеном факултету или вишој школи, 
-увјерење о радном стажу, 
-увјерење о положеном стручном испиту, 
-биографија о кретању служби, 
-увјерење да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од 3 мјесеца), 
-писмена изјава о непостојању сукоба интереса и 
-писмена изјава у вези са чланом IX тачка 1 Устава БиХ. 
 

Члан 6. 
 Јавни конкурс објавиће се у «Службеном гласнику РС» и дневном листу «Глас 
Српске» Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 30 дана од објављивања јавног 
конкурса. 
 Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег 
објављивања. 
Пријаве се достављају путем пријемне канцеларије Општине Приједор или путем пош- 
те на адресу: Скупштина општине Приједор-стручна служба ,ул. Трг Ослобођења бр.1. 
са назнаком «Комисији за избор и именовање старјешине Територијалне јединице При- 
једор у Приједору». Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
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Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у «Службеном гласнику 
општине Приједор». 
 
Број:01-111-112/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . .  
 95. 
 На основу чл. 50. и 67. Закона о уређењеу простора ("Сл.гласник РС",бр. 84/2002), и 
члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор",бр. 5/05), 
Скупштина општине Приједор на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је 

 
О Д Л У К У   

О 
ПЛАНУ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА 

 "ОРЛОВЦИ -.ЈАЊИЋА ПУМПА" 
  
      I 
 Доноси се План парцелације за подручје приградског насеља "Орловци-Јањића 
Пумпа". 
 Границе простора који је обухваћен Планом парцелације прецизније је одређен у 
графичком дијелу Плана парцелације. 
      II 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела 
А. Тексуални дио Плана садржи: 
 1. Уводно образложење, 
 2. Просторно плански оквир, 
 3. Постојеће стање, 
 4. План просторне организације, 
 5. План регулационих и грађевинских линија 
 6. План парцелације 
Б. Графички дио Плана садржи слиједеће карте: 
 1. Постојеће стање са границом обухвата   Р= 1:1000 
 2. Извод из Урбанистичког плана Приједора Р=1:10 000 
 3. План просторне организације   Р=1:1000 
 4. План саобраћаја и нивелације   Р=1:1000 
 5. План грађевинских и регулационих линија Р=1:1000 
 6. План парцелације     Р=1:1000 
 7. План парцелације - ломне тачке и фронтови Р=1:1000 
 
      III 
 Елаборат Плана, израђен у АД "Индустропројект" Приједор у мјесецу мају 
2004.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
      IV 
 План се излаже на стални јавни увид код Општинског органа управе надлежног за 
послове просторног уређења. 
      V 
 О провођењу ове Одлуке стараће се Орган из тачке IV. 
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      VI 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-55/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . 
 96. 
 На основу чл. 50. и 67. Закона о уређењеу простора ("Сл.гласник РС",бр. 84/2002), и 
члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор",бр. 5/05), 
Скупштина општине Приједор на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је 

 
О Д Л У К У  О 

ПЛАНУ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈА ГРАДСКИХ НАСЕЉА "НОВА 
ОРЛОВАЧА","ВРБИЦЕ" "ТОПОЛИК" И "ЦЕЛПАК" 

  
      I 
 Доноси се План парцелације за подручје градског насеља "Нова Орловача", "Врбице", 
"Тополик" и "Целпак". 
 Границе простора који је обухваћен Планом парцелације прецизније је одређен у 
графичком дијелу Плана парцелације. 
      II 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела 
А. Тексуални дио Плана садржи: 
 1. Уводно образложење, 
 2. Просторно плански оквир, 
 3. Постојеће стање, 
 4. План просторне организације, 
 5. План регулационих и грађевинских линија 
 6. План парцелације 
Б. Графички дио Плана садржи слиједеће карте: 
 1. Постојеће стање са границом обухвата   Р= 1:1000 
 2. Извод из Урбанистичког плана Приједора Р=1:10 000 
 3. План просторне организације   Р=1:1000 
 4. План саобраћаја и нивелације   Р=1:1000 
 5. План грађевинских и регулационих линија Р=1:1000 
 6. План парцелације     Р=1:1000 
 7. План парцелације - ломне тачке и фронтови Р=1:1000 
 
      III 
 Елаборат Плана, израђен у АД "Индустропројект" Приједор у мјесецу мају 
2004.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 
      IV 
 План се излаже на стални јавни увид код Општинског органа управе надлежног за 
послове просторног уређења. 
      V 
 О провођењу ове Одлуке стараће се Орган из тачке IV. 
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      VI 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-57/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашали,с.р. 
      . . .  
 97. 
 На основу чл. 50. и 67. Закона о уређењеу простора ("Сл.гласник РС",бр. 84/2002), и 
члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине Приједор",бр. 5/05), 
Скупштина општине Приједор на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је 

 
О Д Л У К У  О 

ПЛАНУ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ  ПРИГРАДСКОГ НАСЕЉА 
"ГЛАВИЦЕ"  

  
      I 
 Доноси се План парцелације за подручје приградског насеља "Главице 1 и 2". 
 Границе простора који је обухваћен Планом парцелације прецизније је одређен у 
графичком дијелу Плана парцелације. 
      II 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела 
А. Тексуални дио Плана садржи: 
 1. Уводно образложење, 
 2. Просторно плански оквир, 
 3. Постојеће стање, 
 4. План просторне организације, 
 5. План регулационих и грађевинских линија 
 6. План парцелације 
Б. Графички дио Плана садржи слиједеће карте: 
 1. Постојеће стање са границом обухвата   Р= 1:1000 
 2. Извод из Урбанистичког плана Приједора Р=1:10 000 
 3. План просторне организације   Р=1:1000 
 4. План саобраћаја и нивелације   Р=1:1000 
 5. План грађевинских и регулационих линија Р=1:1000 
 6. План парцелације     Р=1:1000 
 7. План парцелације - ломне тачке и фронтови Р=1:1000 
 
      III 
 Елаборат Плана, израђен у АД "Индустропројект" Приједор у мјесецу мају 
2004.године, прилог је и саставни дио ове Одлуке. 
 
      IV 
 План се излаже на стални јавни увид код Општинског органа управе надлежног за 
послове просторног уређења. 
      V 
 О провођењу ове Одлуке стараће се Орган из тачке IV. 
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      VI 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-56/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . .  
 98. 
 На основу чл. 12. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04 и 42/05) и 
чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина 
општине Приједор на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је  

 
О Д Л У К У 

о начину организовања и привременог суфинансирања  
ИПЦ-а "Козарски вјесник" Приједор 

 
      I 
 Овом одлуком утврђује се начин организовања и привременог суфинансирања од 
стране Општине Приједор ИПЦ-а "Козарски вјесник" Приједор. 
 
      II 
 Организовање ИПЦ "Козарски вјесник" потребно је извршити кроз његову 
трансформацију из ДД у мјешовитој својини у јавно предузеће. 
 Ову активност неопходно је ускладити са условима и начином преноса  имовине са 
Републике на Општину, а што ће се регулисати Законом о преносу имовине на јединице 
локалне самоуправе. 
      III 
 У циљу превазилажења неповољне финансијске ситуације и стварања минималних 
услова за обављање дјелатности ИПЦ "Козарски вјесник" Приједор овлашћује се Начелник 
општине да са овим предузећем закључи уговор, којим ће се до његове трансформације, 
регулисати међусобна права и обавезе везане за јавно информисање грађана и предвидјети 
могућност авансног плаћања услуга. 
      IV 
 Задужује се Стручна служба Скупштине општине Приједор да, у сарадњи са 
Стручном службом Начелника општине Приједор, у року од 30 дана изради програм јавног 
информисања грађана и достави га Скупштини општине на усвајање. 
 
      V 
 Ова одлука ступа на снагу даном  објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
      VI 
 Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе раније одлуке Скупштине општине 
Приједор, које су везане за управљачку структуру и трансформацију ИПЦ "Козарски 
вјесник". 
 
Број:01-022-54/05              ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
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 99. 
 На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04) и 
члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/2005), 
Скупштина општине Приједор на IX сједници одржаној дана 29.06.2005.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Локалног еколошког акционог плана општине Приједор 

 
I  Усваја се Локални еколошки  акциони план општине Приједор (ЛЕАП). 
 
II  Овлашћује се начелник општине да именује Координациони одбор за  
     провођење Локалног еколошког акционог плана општине Приједор 
 
III  Задужује се Одјељење за стамбено комуналне послове општине  и  
     Координациони одбор да најмање једном годишње обавјештавају скупштину  
     општине о провођењу  Локалног еколошког акционог плана општине  
    Приједор 
 
IV   Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Приједор. 
 
Број: 01-022-53/05                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:29.06.2005.године                                              Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
     . . . . 
 100. 
 На основу члана 41. Закона о туризму (Сл.гласник Републике Српске, бр.55/03), члана 
1. Закона о јавним службама (Сл.гласник Републике Српске, бр.17/92, 11/93 и 21/96), члана 
18. Статута Општине Приједор, (Сл.гласник Општине Приједор бр.5/05), Скупштина 
општине Приједор, на  IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о оснивању Туристичке организације општине Приједор 

 
Члан 1. 

 Оснива се Туристичка организација општине Приједор (у даљем тексту: Туристичка 
организација). 

Члан 2. 
Туристичка организација се оснива ради вршења послова развоја, очувања и заштите 
туристичких вриједности на територији општине Приједор. 
 

Члан 3. 
Туристичка организација ће пословати под називом: 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
 

Члан 4. 
Сједиште Туристичке организације општине Приједор је у Приједору, у улици 
А.Ј.Рашковића бр. 18. 

Члан 5. 
Туристичка организација има својство правног лица, које стиче уписом у судски регистар 
код надлежног суда у Бања Луци. 
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Члан 5а) 
Туристичку организацију  оснива Скупштина општине Приједор, Трг ослобођења бр.1 (у 
даљем тексту Оснивач). 
Оснивачки улог Оснивача износи _______________. 
 

Члан 6. 
Дјелатност Туристичке организације је: 
75130 – уређивање и допринос успјешнијем пословању привреде: 
уређивање различитих економских сектора: пољопривреде, кориштење земљишта, 
енергетике и рударства, инфраструктуре, саобраћаја, комуникација, хотела, туризма, и др. 
остваривање политике регионалног развоја; 
22110 – издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација; 
22120 – издавање новина; 
22130 – издавање часописа и сличних периодичних издања; 
22140 – издавање звучних записа; 
22150 – остала издавачка дјелатност; 
52470 – трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом; 
52480 – остала трговина на мало – у специјализованим продавницама ( сувенири, 
рукотворине и други производи у функцији дјелатности); 
 
израда програма развоја туризма и одговарајућих планских аката, у складу са прописом о                           
планирању и уређењу простора Општине; 
унапређење општих услова за прихват и боравак туриста у Општине (комунално опремање и 
одржавање, подстицање изградње спортско-рекреативних и других пратећих садржаја, јавног 
карактера, од интереса за туризам и др.); 
усмјеравање и координација активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и 
подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја, и стварању 
атрактивног туристичког амбијента на територији Општине; 
организовање туристичке информативно-пропагандне дјелатности, културних, спортских и 
других манифестација од интереса за унапређење туризма општине; 
унапређивање и промоција изворних вриједности (традиција, обичаји, етнолошко благо и 
др.) туристичког подручја које припада Општини, и стварање услова за њено кориштење; 
сарадња и координација с правним и физичким лицима која су непосредни, или посредно, 
 укључена у туристички промет, ради заједничког договарања, утврђивања и спровођења 
политике развоја туризма и његове промоције у оквиру свеобухватне политике развоја 
Општине; 
промоција, координација и организовање културних, умјетничких, спортских и других 
приредби које придоносе обогаћивању туристичке понуде Општине; 
промоција заштите, одржавања и обнављања културно-историјских споменика и других 
 материјалних добара од интереса за туризам, и њихово укључивање у туристичку понуду; 
промоција и организовање акција за очување туристичког  простора, унапређивање 
туристичког округа и заштиту човјекове околине на подручју Општине; 
промоција и помагање развоја туризма у мјестима на подручју Општине која нису 
туристички развијена, а посједују одређене туристичке потенцијеле, недовољно афирмисане; 
израда програма и планова промоције, сагласно концепцији и смјерницама промоције 
туризма Републике Српске; 
организација, спровођење и надзор свих радњи промоције туристичке понуде Општине, у 
складу са годишњим програмом рада и финансијским планом Туристичке организације; 
вођење јединственог пописа туриста на подручје Општине - ради контроле наплате 
боравишне таксе и стручне обраде података; 
дневно прикупљање, недељна и мјесечна обрада података о туристичком промету на 
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 подручју Општине, те прикупљање и обрада свих других показатеља битних за праћење 
извршења постављених циљева и задатака; 
израда извјештаја о извршењу задатака, анализа и оцјена остварења програма рада и 
 финансијског плана Туристичке организације; 
- обука и стручно усавршавање кадрова директно или индиректно укључених у реализацију 
туристичких пројеката; 
оснивање туристичко-информативних центара те обављање и других послова и радњи од 
интереса за промоцију туризма на подручју Општине, и друге послове у складу са Законом, 
Статутом и захтјевом оснивача. 

Члан 7. 
Средства за финансирање Туристичке организације обезбјеђују се из средстава туристичке 
таксе, боравишне таксе, из буџета Општине, из прихода остварених обављањем туристичке 
дјелатности, средстава заинтересованих субјеката, и из других извора. 
 

Члан 8. 
 Органи Туристичке организације су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор. 
Органе Туристичке организације именује и разрјешава Оснивач. 
 

Члан 9. 
 Управни одбор Туристичке организације има предсједника и четири члана. 
Управни одбор: 
доноси Статут Туристичке организације, 
доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, 
доноси годишњи програм рада и пословања, 
доноси програме туристичке информативно-пропагандне дјелатности, 
доноси финансијски план, 
одлучује о пословању Туристичке организације, 
одлучује о кориштењу средстава у складу са Законом, 
усваја извјештај о пословању и годишњи обрачун, и 
врши и друге послове, утврђене Статутом. 
 
 Оснивач даје сагласност на Статут, акт о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста, годишњи програм рада и програме туристичке информативно-пропагандне 
дјелатности, финансијски план и годишњи обрачун, и разматра извјештај о раду Туристичке 
организације. 

Члан 10. 
 Надзорни одбор Туристичке организације има предсједника и два члана. 
Надзорни одбор врши надзор над законитошћу рада Туристичке организације, а нарочито: 
контролише рад Управног одбора и директора, 
контролише примјену Статута и других општих аката, 
контролише материјално-финансијско пословање, 
контролише извршавање одлука и других аката Управног одбора и директора, 
обавља и друге послове, утврђене Статутом Туристичке организације. 
 

Члан 11. 
 Директор представља и заступа Туристичку организацију, без ограничења, извршава 
одлуке Управног одбора, организује и руководи радом Туристичке организације, обезбјеђује 
законитост рада Туристичке организације и извршава друге послове, утврђене Законом и 
Статутом. 
Статутом Туристичке организације уређују се услови које треба да испуњава лице које се 
именује за директора. 
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Члан 12. 
 Статутом Туристичке организације ближе се уређује дјелокруг рада и унутрашња 
организација Туристичке организације; надлежност органа, заступање и представљање; 
права, обавезе и одговорности запослених; начин организовања послова и друга питања од 
значаја за пословање Туристичке организације. 
У погледу права, обавеза и одговорности запослених у Туристичкој организацији примјењују 
се одредбе закона и колективног уговора, којим се уређују радни односи у локалним 
органима управе. 

Члан 13. 
 У правном промету са трећим лицима Туристичка организација иступа у своје име и 
за свој рачун, самостално и без ограничења. 
За обавезе настале у правном промету са трећим лицима, Туристичка организација одговара 
својом цјелокупном имовином. 
 За обавезе Туристичке организације, Оснивач одговара до висине средстава које је 
усмјерио из буџета за пословање Туристичке организације. 

Члан 14. 
 Чланове Управног, Надзорног одбора и директора, Оснивач ће именовати у року од 60 
дана, од дана ступања на снагу ове одлуке, путем конкурса. 
До избора директора Туристичке организације, послове директора ће обављати в.д. 
директора, којег ће именовати Начелник Општине. 
 

Члан 15. 
 Управни одбор Туристичке организације ће, у року од 60 дана од дана именовања, 
донијети Статут и друга општа акта Туристичке организације. 
 

Члан 16. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у Службеном гласнику Општине 
Приједор. 
 
Број: 01-022-59/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године                                               Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . .  
 101. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/2005) и члана 7. и 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/2001), и Извјештаја верификационе комисије, Скупштина општине 
Приједор на IX сједници одржаној дана  29.06.2005. године, донијела је  
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
               о верификацији мандата одборника 
 

I 
 Верификује се мандат одборнику  ДНС, СОВИЉ МИРКУ  из Приједора. 
 

II 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор" 
 
Број: 01-111-114/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 102.    . . . . 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/2005) и члана 7. и 105. Пословника скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 10/2001), и Извјештаја верификационе комисије, Скупштина општине 
Приједор на IX сједници одржаној дана  29.06.2005. године, донијела је  
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
               о верификацији мандата одборника 

I 
 Верификује се мандат одборнику  СНСД - Милорад Додик, РЕЉИЋ ВЛАДИ  из 
Приједора. 

II 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Приједор" 
 
Број: 01-111-115/05                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.године         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
     . . .  
 103. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) и члана 33. и члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор  
("Службени гласник општине Приједор",бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на IX 
сједници одржаној 29.06. 2005.године донијела је сљедеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за припрему регистрације  
Туристичке организације општине Приједор 

 
      I 
 Именује се Комисија за  припрему регистрације Туристичке организације општине 
Приједор и то: 
 1. Прпош Томислав, 
 2. Кесић Александар, 
 3. Сикирић Алија, 
 4. Ђаковић Нада,  
 5. Вуковић Слободанка 
 6. Мурселовић Мухарем, 
 7. Берета Александар 
      II 
 Задатак Комисије из тачке I је да  у складу са законом изврши све припремне радње 
како би се регистровала Туристичка организација општине Приједор 
      III 
 Мандат Комисије траје  до завршетка послова из тачке II односно најдуже 60 дана. 
      IV 
 Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Службеном гласнику 
општине Приједор. 
 
Број:01-111-116/05                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.05                                                                                   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
     . . . . 
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 104. 
 На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05), члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник 
општине Приједор", број: 5/2005), а у вези са чланом 248. став 1. тачка 1. Закона о општем 
управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број: 13/02) Скупштина 
општине Приједор, на IX Сједници одржаној дана  29.06.2005.године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 
 1. Поништава  с е  по праву надзора Рјешење Извршног одбора Скупштине општине 
Приједор број: 02-360-114/00 од 26.04.2000.године, којим је Удовчић Лазару расељеном лицу 
из Сарајева додијељено на коришћење грађевинско земљиште без накнаде, ради изградње 
индивидуалног стамбеног објекта на грађевинској локацији насеља Урије, означеног по 
новом премјеру са к.ч. бр. 4493/7, уписано у ПЛ. бр. 3064/30 К.О. Приједор II, у површини од 
450 м2, а по старом премјеру на к.ч. бр. 718/109, уписано у зк.ул.бр. 1594 К.О. Приједор, због 
тога што је донесено од стране стварно ненадлежног органа.                                                                          
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Пресудом Окружног суда у Бања Луци, бр. U-382/04 од 22.3.2005.године поништено 
је Рјешење начелника општине Приједор број: 02-360-114-1/00 од 17.11.2000.године о 
стављању ван снаге Рјешења Извршног одбора Скупштине општине Приједор, којим је 
Лазару Удовчићу додијељено на коришћење  грађевинско земљиште без накнаде, ради 
изградње индивидуалног стамбеног објекта на парцели означеној као у диспозитиву овог 
рјешења.   
 У вријеме доношења рјешења о додјели на снази је била Уредба о условима и начину 
додјеле грађевинског земљишта без накнаде ("Службени гласник Републике Српске", 
број:11/99), којом је у члану 2.  дато овлашћење извршним одоборима градова и општина  да  
могу додјељивати неизграђено градско грађевинско земљиште избјеглом и расељеном 
становништву, ради њиховог трајног смјештаја. Такође је у одредбама члана 5. ове Уредбе 
прописано да су извршни одбори дужни  затражити сагласност Министарства за избјегла и 
расељена лица за  расписивања конкурса о додјели  грађевинских парцела у средствима 
јавног информисања.  
 Међутим, према мишљењу Суда, уз навођење  одредаба члана 17. Закона о 
грађевинском земљишту ("Службени гласник СР БиХ", број:34/86) који је био на снази у 
вријеме доношења оспореног акта, надлежни орган за  додјељивање неизграђеног 
грађевинског земљишта физичким и правним лицима на коришћење, ради изградње трајних 
грађевина или давања у закуп ради изградње привремених грађевина је Скупштина општине, 
а не извршни орган коме је то овлашћење дато Уредбом.   
 У Пресуди се такође истиче да се рјешење о додјели грађевинског земљишта могло 
измјенити само у поступку који је дефинисан у оквиру нарочитих случајева поништавања, 
укидања или мијењања рјешења , што је регулисано одредбама члана 263. и 268. Закона о 
општем управном поступку ("Службени лист СФРЈ", број: 47/86) који је тада био на снази, а 
то, како се даље наводи, није могао учинити Начелнник општине, који није имао ни 
овлашћење да одлучује о додјели грађевинског земљишта. 
 Наведено рјешење Извршног одбора било је предмет расправе и оспоравања на 
Сједници Скупштине општине од 21.09.2000.године, када је  закључено да се затражи 
мишљење Републичког јавног правобранилаштва - Сједиште замјеника Приједор о 
законитости додјеле предметног земљишта. 
 Републичко јавно правобранилаштво - Сједиште замјеника Приједор је својим актом 
број: П-8/01 од 31.01.2001.године дало мишљење да ово, као и друга рјешења Извршног 
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одбора, којима је додијељено грађевинско земљиште на истој локацији (Херцеговачка улица) 
нису донесена у складу са наведеном Уредбом. 
 Ипак, прије достављања овог мишљења, а непосредно по одржавању наведене 
сједнице Скупштине општине, тадашњи  начелник Одјељења за просторно уређење  донио је  
Рјешење  којим је Лазару Удовичићу  дато одобрење за грађење. 
 Након тога, а приликом извођења грађевинских радова на спорном земљишту, дошло 
је до сукоба између Лазара Удовичића и грађана чије некретнине граниче са овом парцелом.  

Из тих ралога Начелник општине је дана  17.11.2000.године донио Рјешење, број: 02-
360-114-1/00  којим је стављено ван снаге рјешење Извршног одбора. Поред тога, стављена 
су ван снаге и друга два рјешења којима је Извршни одбор додијелио земљиште радницима 
Републичке геодетске управе - ПЈ Приједор, као и рјешење Начелника општине којим је на 
истој локацији, такође додјељено земљиште лицу из категорије породица погинулих бораца. 

Суд је у управном спору по тужби  Удовичић Лазара поништио рјешење Начелника 
општине број: 02-360-114-1/00 од 17.11.2000.године о стављању ван снаге рјешења Извршног 
одбора број: 02-360-114/00 од 26.4.2000.године и обавезао Општину да у року од 30 дана од 
дана пријема ове  пресуде  умјесто поништеног управног акта донесе други акт, уважавајући 
правно схватање и примједбе овог суда у погледу поступка. 

Како је одредбама члана 248. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 13/02) прописано да ће рјешење које је коначно у управном 
поступку орган поништити по праву надзора, између осталог, и у случају ако је исто 
донесено од стране стварно ненадлежног органа, а како је у овом случају рјешење о додјели 
грађевинског земљишта донио Извршни одбор Скупштине општине, који је према мишљењу 
Суда стварно ненадлежан орган, одлучено је као у диспозитиву овог рјешења. 

 
Поука о правном лијеку: 
 
Против овог рјешења није допуштена жалба, већ се против истог може покренути 

управни спор у року од 30 дана од дана  пријема овог Рјешења. 
 
Број: 01-475-34/05                         ПРЕДСЈЕДНИЦA  
        Приједор                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005.год.         Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 
     . . .  
 105. 
 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 101/04 и 42/05) и члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05), Скупштина општине Приједор на IX сједници одржаној 
29.06.2005.године, донијела следећи 
 
     З А К Љ У Ч А К 
   о давању у закуп пословне просторије 
 
 1. Туристичкој организацији општине Приједор даје се у закуп пословна просторија 
која се налази у Улици А.Ј.Рашковића бр. 18 у Приједору у површини од 34,00 м2. 
 2. Простор из тачке 1. овог закључка даје се на одређено вријеме, до коначног 
законског регулисања статуса пословних просторија у државној својини. 
 3. Закуподавни однос између општине Приједор као закуподавца и Туристичке 
организације као закупца регулисаће се посебним уговором. 
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 4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-374-30/05 
       Приједор               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Датум: 29.06.2005.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
 
      . . .  
 106. 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор"број 10/2001), Скупштина општине Приједор на IX сједници одржаној 
дана 29.06.2005.године, донијела је сљедећи: 

З А К Љ У Ч А К 
 

I  Усваја се Пројекат о оснивању Туристичке организације општине Приједор.  
 
II  Овај закључак ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику  
     општине Приједор. 
 
Број: 01-32-3/05      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 29.06.2005. године         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
     . . . . 
 107. 
 На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике 
Српске бр. 101/04 и 42/05) и члана  18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005), и члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општиен Приједор, бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор  на  IX сједници одржаној 
29.06.2005.године, донијела је сљедећи 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Изузима се пословни простор који се налази у улици А. Ј. Рашковића бр. 16 у   
    Приједору у површини од 116,32 м 2 и даје се у закуп за потребе читаонице. 
2. Простор из тачке 1. овог закључка даје се на одређено вријеме , до коначног  
    законског регулисања статуса пословних просторија у државној својини. 
3. Закуподавни однос између закуподавца и закупца регулисаће се посебним  
    уговором. 
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а исти ће се објавити у   
    Службеном гласнику општине Приједор. 
 
Број: 01-374-29/05 
       Приједор                                                                         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Датум: 29.06.2005.                    СКУПШТИН ОПШТИНЕ 
            Прим др. Азра Пашалић,с.р. 
     . . .  
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 РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ 
 
Број:01-475-48/05 
Датум:29.06.2005. године 
 
 Скупштина општине Приједор рјешавајући у предмету ГВОЗДЕН Новака ЖЕЉКА из 
Приједора, на основу чл. 61. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 41/03) и 
чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05)  те члана 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник бр. 10/2001), на IX сједници 
одржаној 29.06.2005.године, донијела је   
 
     Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем Одјељења за просторно уређење 
бр. 06-364-165/04 од 26.04.2005. године. 
 
 2. УСВАЈА  се захтјев  ГВОЗДЕН ЖЕЉКА из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Остоје Жежеља у 
насељу Гомјеница на којем је бесправно изградио породичну стамбену зграду П+пот., те 
приземни пословни објекат-столарску радиону на земљишту  означено са: 
- к.ч.бр. 1277/9 у површини од ...................................   717 м2 уписана у зк.ул.бр. 1288 К.о. 
Приједор са правом коритшења на Предузеће за рибарство «Саничани» А.Д. Приједор ( по 
новом премјеру к.ч.бр. 5420/1 уписана као посјед Гвозден Жељка са 1/1 дијела) 
 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са  
правом  кориштења: Предузећа за рибарство «Саничани» А.Д. Приједор. 
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-36/05. 
Датум: 29.06.2005. године 
 
 Скупштина општине Приједор, у предмету Марић Милана Бранка из Приједора, на 
основу чл. 39.  став 2. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 86/03) и на 
основу  чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05)  те 
члана 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник бр. 10/2001), на IX 
сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је   
 
     Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности  
    број 06-364-442/04. од 07.03.2005. године. 
 
2. УСВАЈА се захтјев Марић Бранка из Приједора, те му се утврђује право кориштења ради 
реконструкције дијела постојећег двојног приземног објекта, надзиђивање два стамбена 
спрата и доградња степеништа и стамбено-пословног анекса П + 2, са намјеном пословног 
простора за мини пекару на углу улица Козарска и Милана Врховца, на градском 
грађевинском земљишту означеном са: 
 
- к.ч.бр. 729/27 у површини од 390 м2 уписана у зк.ул.бр. 3104 К.О. Приједор са правом 
трајног кориштења на име Марић Бранка и Ећим Стојанке, обоје са по 1/2 дијела. 
- к.ч.бр. 728/4 у површини од 3 м2 уписана у Исказ I. 
(по новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 4021/1, уписана у пл.бр. 572 К.О. Приједор, К.О. 
Приједор II, као посјед Марић Бранка, те к.ч.бр. 5687/4 уписана у пл.бр. 925 К.О. Приједор II 
на јавно добро - путеви). 
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 На земљишту из тачке 2. ће се утврђује губитак припадајуће 1/2 права трајног 
кориштења од Ећим Стојанке, тако да Марић Браноко у зк.ул.бр. 3104 осаје укњижен са 
правом трајног кориштења са 1/1 дијела.  
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-44/05 
Датум: 28.05.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор  у предмету формирања грађевинске парцеле 
ЛИЧАНИН Млађена РАЈКА из Приједора, на основу чл. 39. став 2. и чл. 40. и чл. 68. став 3. 
Закона о грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) и чл. 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и чл. 105. Пословника Скупштине 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр.10/01) на IX сједници одржаној 
29.06.2005.године, донијела је  
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена Рјешењем о урбанистичкој сагласности 
Одјељења за просторно уређење бр. 06-364-142/04 од 22.06.2004. године. 
 
 2. Према рјешењу из тачке 1. врши се преузимање градског грађевинског земљишта 
означеног са к.ч.бр. 34/244 у површини од 23 м2 уписана у зк.ул.бр. 5199 К.о. Приједор ( што 
по новом премјеру одговара к.ч.бр. 2660/2 уписана у пл.бр. 351 К.о. Приједор I) од 
досадашњих носиоца права кориштења односно посједника Беширевић Наиде са 5/32 дијела, 
Беширевић Емине са 9/32 дијела. Беширевић Сенке са 9/32 и Беширевић Дијаза са 9/32 
дијела. 
 3. Грађевинско земљиште из тачке 2. диспозитива, скупа са грађевинским земљиштем 
на којем ЛИЧАНИН Млађена РАЈКО посједује властити породичну стамбену зграду на 
којем је укњижен са правом трајног кориштења, означеним са к.ч.бр. 34/201 у површини од 
327 м2 уписана у зк.ул.бр. 4933 К.о. Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 2654 уписана у 
пл.бр. 2033 К.о. Приједор I) представља грађевинско земљиште на којем лежи исти објекат и 
које служи његовој редовној употреби. 
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-41/05 
Датум: 29.05.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор  у предмету КУЛАШИЋ НУСРЕТА из Приједора, ради 
утврђивања права кориштења ради грађења на основу чл. 27., чл. 30. те чл. 40. Закона о 
грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) и на основу чл. 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) те члана 105. Пословника Скупштине 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној 
29.06.2005.године донијела је 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. Усваја се парцелација установљена рјешењем Одјељења за просторно уређење бр. 
06-364-487/03 од 24.10.2003. године, чија важност је продужена 18.10.2004. године. 
 
 2. Усваја се захтјев КУЛАШИЋ НУСРЕТА из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења породичне стамбене зграде на градском грађевинском уемљишту 
означеном са: 
- к.ч.бр. 4/32 градилиште у површини од ....................     171 м2 уписана у зк.ул.бр. 6029 са 
правом кориштења на Кулашић Нусрета, 
- к.ч.бр. 4/759 градилиште у површини од .......................          45 м2 уписана на Алишић 
Мирзету и Нерму узк.ул.бр. 252. 
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- к.ч.бр. 4/760, градилиште у површини од ......................           79 м2 уписана у зк.ул.бр. 6029 
на име Кулашић Нусрет 
- к.ч.бр. 4/758, пут, у површини од .....................................            95 м2 уписана у зк.ул.бр. 3880 
К.о. Приједор са правом кориштења ради грађења на име Диздаревић Нуре, све К.о. 
Приједор 
( по новом премјеру к.ч.бр. 1146 и к.ч.бр. 1143/2, обе уписане у пл.бр. 4892/02 К.о. Приједор 
I, као посјед Кулашић Нусрета, те к.ч.бр. 1144/2 уписана у пл.бр. 789 као посјед Диздаревић 
Нуре. 
 3. Грађевинско земљиште означено са к.ч.бр. 4/758 у површини од 95 м2 уписана у 
зк.ул.бр. 3880, по новом премјеру к.ч.бр. 1144/2 уписана у пл.бр. 789 преузима се од 
досадашњег носиоца права кориштења ради грађења Диздаревић Хамдије Нуре из 
Приједора. 
________________________________________________________________________________ 
Број: 01-475-43/05. 
Датум: 29.06.2005. године  
 
 Скупштина општине Приједор , у предмету КОВАЧЕВИЋ ВЕЉКА РАДЕ из 
Приједора за утврђивање првенственог права кориштења ради грађења на основу члана 29. 
став 2. члана 40. и члана 62. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник 
Републике Српске" број 86/03.) и на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/05) те члана 105.Пословника Скупштине општине ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је 
 
     Р Ј Е Ш Е Њ E 
1. УСВАЈА се парцелација утврђена рјешењем  Одјељења за просторно уређење број 06-364-
142/02. од 24.03.2004. године. 
 
 2. УСВАЈА се захтјев Ковачевић Вељка Раде из Приједора, те му се утврђује 
првенствено право кориштења ради грађења стамбено пословног објекта, на грађевинском 
земљишту означеном са: 
 
- к.ч.бр. 732/60 у површини од 391 м2 уписана узк.ул.бр. 3709 К.О. Приједор 
- к.ч.бр. 732/193 у површини од 62 м2 уписана у зк.ул.бр. 3709 К.О. Приједор, обе уписане са 
правом трајног кориштења у корист Ковачевић Вељка Раде са 1/1 дијела 
(по новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 5400 и к.ч.бр. 5399/2, обе уписане у пл.бр. 1856 
К.О. Приједор II као посјед Ковачевић Вељка Раде из Приједора) 
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-50/05 
Датум:29.06..2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор у предмету НИКОЛИЋ Балде ГРОЗДАНЕ из 
Приједора, на основу чл. 61. Закона о грађевинском земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 86/03) и 
на основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), те 
чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
10/01), на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је  
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности бр. 
06-364-206/04 од 03.06.2004.године. 
 
 2. УСВАЈА  се захтјев НИКОЛИЋ Балде ГРОЗДАНЕ из Приејдора те јој се утврђује 
право кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у ул. Славка Родића, у 
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сврху легализације приземља и надзиђивање спрата и поткровља на дијелу стамбено-
пословног низа П+1+пот, а које земљиште је означено са: 
 
- к.ч.бр. 768/9 у површини од ...........................  144 м2 уписана у зк.ул.бр. 421 К.о. Приједор 
на име Општиен Приједор 
- к.ч.бр. 768/10 у површини од ...........................      6 м2 уписана у зк.ул.бр. 7076 К.о. Приједор 
на име Завод за изградњу ( по новом премјеру к.ч.бр. 4117/6 уписане у пл.бр. 3064 као посјед 
Општине Приједор, те к.ч.бр. 5689/3 уписана у пл.бр. 925 на путеве све К.о. Приједор II) 
 
 Земљиште из тачке 2. диспозитива овог рјешења се преузима од лица уписаних са 
привременим правом  кориштења: Завод за изградњу града и Општине Приједор. 
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-46/05 
Датум: 29.06.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор, у предмету Шиљак Пантелије из Приједора за давање 
сагласности за продају недовршене зграде, на основу члана 54. Закона о грађевинском 
земљишту ("Сл. гласник РС", бр. 86/03) и на основу  чл. 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05)  те члана 105. Пословника Скупштине општине 
Приједор ("Сл.гласник бр. 10/2001), на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је   
 
     Р Ј Е Ш Е Њ E 
 Даје се сагласност ШИЉАК Ристе ПАНТЕЛИЈИ из Приједора да може отуђити 
недовршени објекат заједно са земљиштем под објектом, као и земљиште које служи његовој 
редовној употреби, означено са: 
 
- к.ч.бр. 731/749 у површини од .................................      271 м2 
- к.ч.бр. 731/754 у површини од .................................        52 м2 
- к.ч.бр. 731/843 у површини од .................................        55 м2 
уписане у зк.ул.бр. 7784 К.о. Приједор ( по новом премјеру к.ч.бр. 3726/2, 3724/3 и 3727/2 
уписане у пл.бр. 3251/04 К.о. Приједор II) 
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-40/05 
Датум:29.06.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор, у предмету КУРТОВИЋ Хакије АЗИЗА из Сарајева, 
на основу чл. 39. Закона о грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03), на основу 
чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 5/05) и на основу чл. 105. 
Пословника СО ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној 
29.06.2005.годинела је предлаже Скупштини општине Приједор, сљедећи 
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. УТВРЂУЈЕ се да је земљиште под објектом власништво КУРТОВИЋ Хакије 
АЗИЗА, као и земљиште које служи његовој редовној употреби, сљедеће грађевинско 
земљиште: 
- к.ч.бр. 640/104 у површини од .......................................       482 м2 
- к.ч.бр. 640/303 у површини од .......................................       215 м2 
обе уписане у зк.ул.бр. 1760 К.о. Приједор, као власништво Куртовић Азиза 
- к.ч.бр. 640/326 у површини од .......................................       148 м2  
уписане у зк.ул.бр. 2441 на Општенародну имовину ( по новом премјеру исте парцеле 
одговрају к.ч.бр. 116/3 уписана у пл.бр. 1969 К.о. Приједор II   као посјед Куртовић Азиза) 
________________________________________________________________________________ 



  Страна 151                              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                        БРОЈ: 6/2005. 
_____________________________________________________________________________ 

 

Број: 01-475-38/05 
Датум: 29.06.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор, у предмету додјеле грађевинског земљишта Телеком 
Републике Српске А:Д: Бања Лука, на основу члана 16. и члана 45. Закона о грађевинском 
земљишту ("Сл.гласник Републике Српске",број 86/03), и на основу члана 18. Статута 
општине Приједор ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 5/05), и члана 105. Пословника СО 
("Сл.гл. општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела 
је  
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем Одјељења за просторно уређење бр. 06-
364-433/04 од  20.12.2004.године. 
 2. УСВАЈА се захтјев Телекома српске, Телекомуникације РС, АД Бања Лука из Бања 
Луке, те му се додјељује грађевинско земљиште у насељу Ламовита, у сврху изградње 
грађевинског објекта аутоматске телефонске централе димензија 4,8 м х 4,85 м, корисне 
површине од 18,64 м2, које земљиште је означено са: 
 - к.ч.бр. 3486/2 у површини од 190 м2 уписана у пл.бр. 72/07 К.О. Ламовита, као посјед 
Општине Приједор. 
________________________________________________________________________________ 
Број: 01-475-37/05. 
Датум: 29.06.2005. године 
 
 Скупштина општине Приједор  у предмету ЈОКИЋ НИКЕ МИРКА из Приједора на 
основу члана 61. Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике Српске" 
број 96/03.) те на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05) и чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној дана 29.06.2005.године, донијела је 
следеће 
               Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој сагласности Одјељења за 
просторно уређење број 06-364-349/03. од 24.05.2004. године. 
 
2. УСВАЈА се захтјев ЈОКИЋ НИКЕ МИРКА из Приједора те му се утврђује право 
кориштења ради грађења на градском грађевинском земљишту у Улици Кордунској у насељу 
Орловача, на којем је бесправно изградио стамбени објекат П + 1, корисне површине од 
88,32 м2, а које земљиште је означено са: 
- к.ч.бр. 742/7 у површини од 386 м2 уписана з.к.ул. бр. 1782 К.О. Приједор, са привременим 
правом кориштења на Јокић Мирка (по новом премјеру к.ч.бр. 5106/2 уписана у пл.бр. 1498 
К.О. Приједор II као посјед Јокић Мирка са 1/1 дијела. 
________________________________________________________________________________ 
Број: 01-475-42/05 
Датум: 29.06.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор, у предмету додјеле грађевинског земљишта ХРНИЋ 
Махмута СУЛЕЈМАНУ из Приједора, на основу чл. 45. Закона о грађевинском уземљишту 
(«Сл. гласник РС», бр. 86/03), на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гл. општине 
Приједор",бр. 5/05) и на основу чл. 105. Пословника СО ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 
10/01), на  IX сједници одржаној дана 29.06.2005.године, донијела је  
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      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА се захтјев ХРНИЋ СУЛЕЈМАНА из Приједора за додјелу градског 
грађевинског земљишта у С. Граду означеног са к.ч.бр. 2073 у површини од 313 м2 уписана 
као посјед Општине Приједор ( по старом премјеру к.ч.бр. 17/8). 
________________________________________________________________________________ 
Број:01475-45/05. 
Датум: 29.06.2005. године 
 
 Скупштина општине Приједор, рјешавајући у предмету Жељезнице Републике 
Српске, Жељезнички чвор Приједор, за извршење уговорених одредаба, на основу члана 45.  
Закона о грађевинском земљишту ("Службени гласник Републике Српске" број 86/03.), на 
основу чл. 18 Статута општине Приједор ("сл.гл. Општине Приједор",бр. 5/05) и на основу 
чл. 105. Пословника СО ("Сл.гл. општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној дана 
29.06.2005.године, донијела је  
 
                 Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА се захтјев Ж.Р.С. Добој, Жељезнички чвор Приједор за извршење одредаба 
Уговора о припреми грађевинског земљишта број 02-2-674/87. од 13.11.1987. године, те 
Анекса истог од 15.02.1988. године.  
Подносилац захтјева се упућује да спорно питање ријеши код стварно надлежног судског 
органа. 
________________________________________________________________________________ 
Број: 01-475-47/05. 
Датум:29.06..2005. године 
 
 Скупштина општине Приједор, у предмету "МЕЏЛИС" Исламске вјерске заједнице 
Приједор, заступане по пуномоћнику Татаревић Ахмету, адвокату из Приједора, на основу 
члана 590, 252. и члана 253. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник 
Републике Српске" број 13/02.), на основу члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/05) и на основу чл. 105. Пословника СО ("Сл.гл. општине 
Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној дана 29.06.2005.године, донијела је  
 
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. ОДБИЈА се захтјев Иласмске вјерске заједнице БиХ "Меџлис" Исламске вјерске 
зајднице Приједор, да се огласи ништавим, или да се измјени Правоснажно рјешење 
Скупштине општине Приједор број В. Л. 10/I-963/62. од 07.04.1962. године којим је из 
посједа Вакуфа чаршијске џамије Приједор преузета к.ч.бр. 4/119 у површини од 770 м2 и 
к.ч.бр. 21/36 у површини од 660 м2, као неоснован. 
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-49/05 
Датум: 29.06.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор , у предмету Исламске вјерске заједнице БиХ, Меџлис 
исламске заједнице Приједор, по пуномоћнику Татаревић Ахмету, за оглашавање рјешења 
СО-е Приједор бр. 06/I-475-8/79 од 05.12.1979. године, на основу чл. 252. и чл. 253. став 3. 
Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС», бр. 13/02), на основу члана 18. 
Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05/), и на основу чл. 105. 
Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01), на  
IX сједници одржаној 29.06.2005.године, донијела је  
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      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 1. ОДБИЈА се захтјев Исламске вјерске заједнице БиХ Меџлис вјерске заједнице 
Приједор да се огласи ништавим, као и да се измјени рјешење СО-е Приједор бр. 06/I-475-
8/79 од 05.12.1979. године, којим је од Вакуфа градске џамије Приједор преузето градско 
грађевинско земљиште означено са к.ч.бр. 4/746, 4/747 и 4/748 укупне пов. од 1251 м2, а које 
тренутно представља дио зелене пијаце на Пећанима. 
________________________________________________________________________________ 
Број:01-475-51/05. 
Датум: 29.05.2005. године 
 
 Скупштина општине Приједор у предмету Исламске вјерске заједнице БиХ, Меџлиса 
Исламске вјерске заједнице Приједор, заступане по адвокату Татаревић Ахмету из Приједора 
на основу члана 250. и члана 252. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник 
Републике Српске" број 13/02.), на основу чл. 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 5/05) те чл. 105. Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној дана 29.06.2005.године 
донијела је  
      Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА се захтјев Исламске вјерске заједнице БиХ, Меџлиса Исламске вјерске 
заједнице Приједор за оглашавање  ништавим као и измјену правоснажног  рјешења СО-е 
Приједор број 35-475-24/98. од 21.07.1998. године у дијелу који се односи на преузимање 
градског грађевинског земљишта означеног са к.ч.бр. 15/22 у површини од 27 м2 и к.ч.бр. 
15/23 у површини од 189 м2, уписане са правом кориштења на Вакуф чаршијске џамије у 
Приједору, а по новом премјеру к.ч.бр. 1861/5 уписана у пл.бр. 3039/03 као посјед Општине 
Приједор.  
________________________________________________________________________________ 
Број: 01-475-39/05 
Датум: 29.06.2005.године 
 
 Скупштина општине Приједор у предмету ВИЛА РАНКА из Приједора, за додјелу 
градког грађевинског земљишта непосредном погодбом, на основу чл. 45. Закона о 
грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) те члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05) и чл. 105. Пословника Скупштине 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној дана 
29.06.2005.године, донијела је  следеће 
 
               Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА  се захтјев ВИЛА РАНКА из Приједора за додјелу градског грађевинског 
земљишта непосредном погодбом на локацији «Свале», означеног са: 
- к.ч.бр. 153/12 у површини од ...........................................      1950 м2 уписана у зк.ул.бр. 692  
  К.о. Ч. Поље ( по новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 5199/1 уписана у К.о. Приједор II) 
________________________________________________________________________________ 
Број: 01-475-35/05 
Датум: 29.06.2005. године 
 
 Скупштина општине Приједор , у предмету ВУКОВИЋ Мустафе НИХАДА из 
Приједора, по пуномоћнику Исламовић Мирсаду из Приједора, на основу чл. 89. Закона о 
грађевинском земљишту («Сл. гласник РС», бр. 86/03) и члана 18. Статута општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05), и чл. 105. Пословника Скупштине општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 10/01), на IX сједници одржаној дана 
29.06.2005.године, донијела је  
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          Р Ј Е Ш Е Њ Е 
 ОДБИЈА се захтејв ВУКОВИЋ НИХАДА из Приједора за ревизију додјеле 
грађевинског земљишта на локацији «Аеродром», Максимовић Маринку из Костајнице, 
извршене рјешењем СО-е Приједор бр. 01-475-17/02 до 21.02.2002. године, које земљиште је 
означено са к.ч.бр. 649/141 у површини 431 м2 уписана у зк.ул.бр. 7145 К.о. Приједор. 
________________________________________________________________________________ 
 АКТИ  НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
Број: 02-111-99/05 
Датум: 06.06.2005.године 
 
 На основу члана 43. 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, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Стамбене комисије за утврђивање листе корисника приоритетне групе за 

додјелу грађевинских пакета 
 

I 
  Именује се Стамбена комисије за утврђивање листе корисника приоритетне групе за 
додјелу грађевинских пакета на подручју општине Приједор за 2005.годину, у саставу: 
 
 1. Милка Петковић, предсједник, 
 2. Драган Ђурић, члан,   
 3. Томислав Којић, члан, 

4. Славојка Кондић, члан и 
5. Весна Ритан, члан. 

II 
 Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да утврди листу корисника приоритетне 
групе за додјелу грађевинских пакета из реда породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида. 

III 
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 

гласнику општине Приједор".      Начелник Општине 
                                                                                                                            Марко Павић 
       . . .  
Број: 02-111-96/05 
Датум: 06.06.2005.године 
  
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05), а у вези са чланом 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005) и члана 7. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број: 49/04),  начелник општине Приједор, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка јавне набавке службених путничких 

аутомобила за потребе Општине Приједор 
 
I 
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  Именује се Комисија за спровођење поступка јавне набавке службених путничких 
аутомобила за потребе Општине Приједор, у саставу: 
 
 1. Радан Вукадиновић предсједник, 
 2. Зоран Секулић, члан и   
 3. Радана Даљевић члан.   

II 
1. Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да изради Обавјештење о јавној 

набавци ради објаве истог у "Службеном гласнику БиХ",  
2. да припреми одговарајућу тендерску документацију, 
3. да свим понуђачима осигура примјерен рок за прибављање документације и 

подношење понуда, 
4. да у складу са Обавјештењем о јавној набавци одреди мјесто и вријеме отварања и 

прихватања понуда, 
5. да у складу са критеријумима предвиђеним у Обавјештењу о јавној набавци 

предложи Начелнику Општине додјелу уговора најповољнијем  понуђачу, 
6. да објави Обавјештење о додјели уговора на основу резултата поступка додјеле, 
7. да предузме и друге радње које су прописане  Законом о јавним набавкама. 

III 
 

Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор".      Начелник Општине 
               Марко Павић 
      . . . . 
Број: 02-111-93/05 
Датум: 07.06.2005.године 
  
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05), а у вези са чланом 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005) и члана 47. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број: 49/04),  начелник општине Приједор, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење поступка  набавке радних одијела 

у Општини Приједор 
 
I 

  Именује се Комисија за спровођење поступка набавке радних одијела за раднике 
шалтер сале и инфо-пулта у Општини Приједор, у саставу: 
 
 1. Вера Стојић, предсједник, 
 2. Радмила Зорић, члан и   
 3. Хаснија Фазлић, члан. 

II 
Комисија из тачке I овог рјешења дужна је да: 
1. упути позив за учествовање на јавном надметању, 
2. припреми одговарајућу документацију за јавно надметање са свим  
    упуствима и  условима надметања, 
3. учесницима на јавном надметању осигура примјеран рок за прибављање 
    документације и подношење понуда, 
4. одреди рок, мјесто и вријеме предаје и јавног отварања понуда, 
5. обезбједи отварање и прихватање понуда, 
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6. обавијести препорученим писмом учеснике јавног надметања о избору      
    понуде, 
7. предложи начелнику општине додјелу уговора најповољнијем понуђачу и 
8. предузме и друге радње које су прописане Законом о јавним набавкама. 

 
III 

Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор".      Начелник Општине 
                Марко Павић 
Број:02-11-100/05 
Датум: 08.06.2005,год. 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04 и 42/05), а у вези са чланом 46. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор", број: 5/2005) и члана 7. Закона о јавним набавкама ("Службени 
гласник БиХ", број: 49/04),  начелник општине Приједор,  д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за спровођење поступка јавног прикупљања понуда за извођење 
радова на санацији зграде Пољопривредне станице у Приједору 

 
  Именује се Комисија за спровођење поступка јавног прикупљања понуда за извођење 
радова на санацији Пољопривредне станице у Приједору, у саставу: 
 1. Тања Марић, дипл.инг. пољопривреде -предсједник, 
 2. Сњежана Хајнал, дипл.инг. грађевине - члан и   
 3. Жељко Граховац, дипл. ецц. - члан. 

II 
1.Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да изради Обавјештење о јавној набавци  
    ради објаве истог у "Службеном гласнику БиХ",  
2.да припреми одговарајућу тендерску документацију, 
3. да свим понуђачима осигура примјерен рок за прибављање документације и  
    подношење понуда, 
4. да у складу са Обавјештењем о јавној набавци одреди мјесто и вријеме отварања и    
    прихватања понуда, 
5. да у складу са критеријумима предвиђеним у Обавјештењу о јавној набавци  
    предложи Начелнику Општине додјелу уговора најповољнијем  понуђачу, 
6. да објави Обавјештење о додјели уговора на основу резултата поступка додјеле, 
7. да предузме и друге радње које су прописане  Законом о јавним набавкама. 

III 
Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 

гласнику општине Приједор".                          Начелник Општине 
      . . . .                 Марко Павић  
     
Број: 02- 111- 71/05 
Датум: 02.06.2005.године 
 
 На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи  ("Службени гласник Републике 
Српске", број: 101/04) и члана 29. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 2/00), Начелник општине Приједор,   д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за  утврђивање испуњености услова 
за коришћење алтернативног смјештаја борачких категорија 
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на подручју општине Приједор за 2005.годину 
 
 I- Именује се Комисија за утврђивање испуњености услова за коришћење 
алтернативног смјештаја борачких категорија на подручју општине Приједор за 2005.годину, 
у саставу: 
 1. Ранко Савић - предсједник Kомисије; 
 2. Зора Томић - члан и   
 3. Томислав Којић - члан. 
   
 II - Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да утврди приоритет и висину износа 
за остваривање права на плаћање трошкова алтернативног смјештаја борачких категорија 
грађана из реда породица погинулих бораца и ратних војних инвалида. 
            
          III- Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у 
"Службеном гласнику општине Приједор". 
          Начелник општине 
             . . .                 Марко Павић 
Број: 02-111-102/05 
Датум: 13.06.2005.године 
  
 На основу члана 43. 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, д о н о с и 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за привремени технички пријем објеката 

 
I 

 Именује се Комисија за привремени технички пријем објеката, у саставу: 
 1. Весна Ритан, предсједник, 
            2. Весна Мандић, члан, 
            3. Живка Томичевић, члан, 
            4. Неђо Мишељић, члан и 
            5. Радоје Петковић, члан. 

II 
        Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да изврши привремени технички пријем 
објеката  ТИП 5-7, 4 куће и ТИП 5-10 од извођача "ИНТАЛ" Милићи, чију изградњу су 
суфинансирали Министарство рада и борачко инвалидске заштите и Општина Приједор. 
 

III 
            Привремени технички пријем објеката изврши ће се дана 14.06.2005.године, са 
почетком у 11:00 часова. 

IV 
            Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у       "Службеном 
гласнику општине Приједор".      Начелник Општине 
                  Марко Павић 
Број: 02-111-24/05 
Датум: 10.06.2005.године 
 
 На основу члана 43. 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,   д о н о с и 



  Страна 158                              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"                                        БРОЈ: 6/2005. 
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о измјени  Рјешења број: 02-111-24/05 од 17.02.2005.године 
 
 I - У Рјешењу број: 02-111-24/05 од 17.02.2005.године, којим је  именована Комисија 
за израду  одлуке о одређивању градског грађевинског и осталог земљишта, у тачки I у 
подтачки 5. умјесто Пере Тадића, дипл.правника треба да стоји  Радован Милосављевић, 
дипл.инг. пољопривреде - члан.  
  
            II - Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће бити објављено у 
"Службеном гласнику општине Приједор".   Начелник општине 
                           Марко Павић 
      . . . . 
Број: 02-111-103/05 
Датум: 14.06.2005.године 
  
 На основу члана 43. 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, д о н о с и 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за провођење поступка 
јавног прикупљања понуда 

 
I 

 Именује се Комисија за провођење поступка јавног прикупљања понуда за избор 
извођача на санацији породичне куће Стојановић у Приједору, у саставу: 
 1. Сњежана Хајнал, предсједник, 
            2. Биљана Малбашић, члан, 
            3. Радана Даљевић, члан, 
            4. Мирко Гламочанин, члан и 
            5. Миленко Радивојац, члан.  

II 
1. Задатак Комисије из тачке I овог рјешења је да  изради Обавјештење о јавној  
    набавци ради објаве истог у "Службеном гласнику БиХ",  
2. да припреми одговарајућу тендерску документацију, 
3. да свим понуђачима осигура примјерен рок за прибављање документације и  
    подношење понуда, 
4. да у складу са Обавјештењем о јавној набавци одреди мјесто и вријеме отварања и  
    прихватања понуда, 
5. да у складу са критеријумима предвиђеним у Обавјештењу о јавној набавц 
    предложи Начелнику Општине додјелу уговора најповољнијем  понуђачу, 
6. да објави Обавјештење о додјели уговора на основу резултата поступка додјеле, 
7. да предузме и друге радње које су прописане  Законом о јавним набавкама.  

III 
            Oво рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у       "Службеном 
гласнику општине Приједор".                                                      Начелник Општине 
              Марко Павић 
      . . . . 
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Број:02-111-108/05 
Датум: 30.06.2005. 
 На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник Републике 
Српске",бр. 101/04 и 42/05) и члана 46 Статута општине Приједор бр. 5/05) а у вези са 
приједлогом Министарства одбране Републике Српске бр. 8-05-1-11-07-833-173-1/05 од 
21.06.2005.године Начелник општине Приједор доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за преузимање специјалног ватрогасног возила од ДП "Целпак" 

Приједор 
I 

 У Комисију за утврђивање исправности и преузимање специјалног ватрогасног возила 
од ДП "Целпак" Приједор именују се: 
 1. Рајко Мршић, командир Професионалне ватрогасне јединице. предсједник 
 2. Ненад Бабић, представник Министарства одбране Одсјек Приједор - члан, 
 3. Душан Врањеш, шеф Одсјека цивилне заштите - члан 
 4. Мишо Родић, начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту-члан, 
 5. Раденко Петрић, представник Професионалне ватрогасне јединице-члан 

II 
 Комисија из тачке 1. овог Рјешења дужна је да: 
 . утврди исправност специјалног ватрогасног возила које је власништво Министарства 
одбране Републике Српске, 
 - предметно возило преда у посјед Професионалној ватрогасној јединици Приједор и  
 -  да у складу са Законом утврди начин и услове преноса власништва овог возила са 
Министарства одбране Републике Српске на Општину Приједор. 

III 
 Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а исто ће се објавити у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
         Начелник општине 
           Марко Павић 
      . . . . 
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