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На основу  члана 18.Статута  општине Приједор („Службени гласник општине“ 

број.5/05), те члана 123. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 8/05), Скупштина општине Приједор на XII сједници одржаној дана 
01.11.2005.године, д о н и ј е л а     ј е : 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА  РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА , 

ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ И УМРЛИХ БОРАЦА 
 

I.–ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком уређују се услови, начин и поступак за утврђивање и остваривање 

допунских права  ратних  војних инвалида и породица погинулих и умрлих бораца, начин 
обезбјеђења новчаних средстава и друга питања од значаја за остваривање права прописаних 
овом Одлуком. 

Члан 2. 
Корисници права по овој  Одлуци су ратни војни инвалиди и чланови породица 

погинулих и умрлих бораца. 
Члан 3. 

Права утврђена овом Одлуком могу остварити лица из члана 2. ове Одлуке, само 
уколико: 
 1.Имају пребивалиште на подручју општине Приједор, 
 2.Да то право не могу да користе по другом основу, 
 3.Да се то право не може обезбједити властитим приходима или приходима чланова 
породичног домаћинства. 

Члан 4. 
Утврђивање својства борца, ратног војног инвалида, члана породице погинулог борца 

и члана породичног домаћинства врши се у складу са Законом о правима бораца, војних 
инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске. 

 
Члан 5. 

Допунска права се не обезбјеђују за све кориснике већ по приоритетима које утврди 
Одјељење за борачко инвалидску заштиту или намјенски Фонд Борачке организације или 
Организације породица заробљених и погинулих бораца општине Приједор. 

Обезбјеђење права ограничено је и планираним средствима у буџету општине 
коригованa процентом  остварења буџета за текућу годину. 
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II.-ДОПУНСКА ПРАВА 
 

Члан 6. 
Допунска права корисника су : 
1. Накнада трошкова сахране, 
2. Накнада трошкова школовања и набавке уџбеника, 
3. Накнада трошкова лијечења и набавке лијекова, 
4. Помоћ у рјешавању стамбеног питања. 

 
1. Накнада трошкова сахране 

Члан 7. 
 Право на накнаду трошкова сахране остварује се у случају смрти корисника 
породичне и личне инвалиднине. 
 Накнаду трошкова остварује лице које је умрлог сахранило у случају да: 

- умрли није био запослен односно да није користио права из пензијско инвалидског 
осигурања, 

- чланови породичног домаћинства нису у могућности да сносе трошкове сахране. 
 

Члан 8. 
Изузетно право из претходног члана може се остварити иза умрлог демобилисаног 

борца ако су испуњени услови утврђени у члану 7. став 2. и ако је Борачка организација 
општине Приједор дала мишљење о потреби сношења трошкова сахране. 

 
Члан 9. 

 Накнада трошкова сахране утврђује се за сваки случај посебно али не може прећи 
висину од 300,00 КМ. 
 

2. Накнада трошкова школовања и набавка уџбеника. 
 

Члан 10. 
Право на накнаду трошкова школовања и набавку уџбеника остварују дјеца 

погинулих бораца и ратних војних инвалида  чија пордична домаћинства нису у могућности 
да обезбједе средства за школовање и набавку уџбеника. 
 

Члан 11. 
У случају да планирана средства нису довољна за остваривања права из члана 10. 

утврдиће се приоритетна листа  путем Борачке организације и Организације породица 
заробљених и погинулих бораца . 

Члан 12. 
 Средства из претходног члана остварују се путем једнократне помоћи које за једну 
годину не могу бити веће од : 

- 50 КМ за ђаке основних школа, 
- 80 КМ за ђаке средњих школа 
- 500 КМ за студенте 2 или више године 

 
3. Накнада трошкова лијечења и набавке лијекова. 

 
Члан 13. 

 У изузетним случајевима ратни војни инвалиди и чланови породице погинулог борца 
могу остварити право на једнократну помоћ за потребе лијечења и набавке лијекова. 
 Право из претходног члана одобрава  Начелник Одјељења или Фонд стим да износ 
једнократне помоћи не може бити већи од 100 КМ у току једне године. 



Страна 268                                    "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК "                                     БРОЈ: 10/05 
________________________________________________________________________________ 

 

 
4. Помоћ у рјешавању стамбеног питања. 

 
Члан 14. 

 Право на помоћ приликом рјешавања стамбеног питања остварују чланови породица 
погинулих борца и ратни војних инвалида у следећим случајевима: 

- погодности приликом додјеле парцеле за грађење и обрачун ренте у складу са 
одлуком о грађевинском земљишту 

- кад постоје обавезе општине везана за Програм трајног стамбеног збрињавања који је 
донијела Народна Скупштина Републике Српске, 

- кад је због оштећења организма ратног војног инвалида прве и друге категорије 
постојеће стамбено рјешење потребно адаптирати и прилагодити потребама, 

- када је започета изградња стамбеног објекта  додјелом грађевинског пакета или на 
основу неког  другог вида организоване помоћи за стамбено збрињавање а ради се о 
ратном војном инвалиду и члану породице погинулог и заробљеног борца из реда 
избјеглог и расељеног становништва које није у могућности обезбједити средства за 
даље радове, 

- у другим случајевима по приоритетима утврђеним од стране Борачке организације и 
Организације породица заробљених и погинулих бораца . 

 
Члан 15. 

 Право утврђено у члану 14. став 1. алинеје 1. остварује се у складу са одлуком о 
грађевинском земљишту. 
Право утврђено у  члану 14. став 1. алинеја 2. остварује се у складу са Правилником којег 
доноси Министар рада и борачко инвалидске заштите. 
 Права утврђена у осталим алинејама остварују се на основу захтјева корисника који 
мора садржати позитивно мишљење Борачке организације или Организације породица 
заробљених и погинулих бораца и предмјер и предрачун радова комисије коју именује 
Начелник Одјељења за борачко инвалидску заштиту. 

 
Члан 16. 

 У колико средства за обезбјеђење помоћи за рјешавање стамбеног питања нису 
довољна оствариваће се приоритетно права по редоследу како су наведена у члану 14. 

Члан 17. 
 Новчана помоћ за  рјешавање стамбеног питања не може бити већа од 5.000,00 КМ 
 Средства за ово право се посебно обезбјеђују у буџету. 

 
III.-  ПОСТУПАК И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 18. 
 У поступку за остваривања права по овој Одлуци надлежно је Одјељење за борачко 
инвалидску заштиту. 
 Права наведена у тачкама 1,2 и 3 члан 6. ове Одлуке могу се остваривати путем 
Фондова Борачке организације и Организације породица заробљених и погинулих бораца. 
 Правила за остваривање права у наведеним фондовима морају бити усклађена са овом 
Одлуком. 
 У случају да се права остварују путем фондова Начелник Одјељења за борачко 
инвалидску заштиту склапа споразум са представницима Фонда којим утврђује начин 
обезбјеђења средстава, контролу рада , извјештавање и друга питања везана за остваривање 
права из ове Одлуке. 

Члан 19. 
 Права по  овој Одлуци припадају странци за период утврђен рјешењем. 
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Права по овој Одлуци могу се остваривати док постоје услови прописани овом Одлуком. 
Члан 20. 

 Права стечена по овој Одлуци не могу се пренијети на друго лице. 
 Корисник права по овој Одлуци дужан је да надлежном органу пријави сваку 
промјену која је од утицаја на остваривање и престанак тих права, у року од 15 дана од дана 
настанка промјене. 

Члан 21. 
 Примања по овој Одлуци не могу бити предмет извршења. 
 

Члан 22. 
Доспијели а не исплаћени износи  новчаних примања по овој Одлуци могу се 

наслеђивати. 
Члан 23. 

У поступку за остваривања права по овој Одлуци примјењују се одредбе Закона о 
општем управном поступку. 

Члан 24. 
 Другостепени орган за Одлуке које доноси Начелник Одјељења за борачко 
инвалидску заштиту  је Начелник Општине. 
Уколико се одлуке доносе на нивоу Фондова другостепени орган је Начелник Одјељења за 
борачко инвалидску заштиту. 

Члан 25. 
Трошкове поступка за остваривање права по овој Одлуци сноси орган који води 

поступак. 
Члан 26. 

 У потупку остваривања права по овој Одлуци не плаћа се такса утврђена прописима 
Републике Српске. 

Члан 27. 
 Орган надлежан за борачко инвалидску заштиту води јединствену евиденцију 
корисника права из ове Одлуке. 

Члан 28. 
Средства за остваривања права из ове Одлуке обезбјеђују се у буџету општине. 

 
IV.- ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 29. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Приједор" а примјениће се  01.01.2006.године. 
 

Члан 30. 
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о допунским 
правима број:01-022-6/98 од 12.03.1998.године. ( „Службени гласник општине Приједор"  
број:2/98). 
 
Број:01-022-87/05       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
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 На основу члана 12. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број 35/99), члана 18. Статута општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) и члана 122. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/05), Скупштина општине Приједор на XII сједници одржаној 
01.11.2005.године, донијела је  

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ КОФИНАНСИРАЊА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ АМБУЛАНТИ 

ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ 
 
      Члан 1. 
 Овом Одлуком прихвата се кофинансирање реконструкције и изградње амбуланти 
породичне медицине на подручју општине Приједор. 
 
      Члан 2. 
 Општина Приједор, као оснивач Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор, 
учествоваће у кофинансирању реконструкције и изградње амбуланти породичне медицине у 
висини 30%, од укупне вриједности за планиране грађевинске радове. 
 
      Члан 3. 
 Јавна здравствена установа Дом здравља Приједор, као носилац ширења здравства по 
моделу породичне медицине на подручју општине Приједор, доставиће концем године, прије 
усвајања Буџета, план потребних средстава за планиране грађевинске радове у наредној 
години. 
      Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-81/05       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                                                          Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 На основу члана 54. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Сл.гласник 
Републике Српске",бр. 96/03, 14/04 и 67/2005) те члана 18. Статута општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор",бр. 5/05), и члана 123 Пословника Скупштине 
општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 85),Скупштина општине Приједор на 
XII сједници одржаној 01.11.2005.године, донијела је 

 
О Д Л У К У 

о задужењу по гаранцији за АД "Комуналне услуге" Приједор 
 
      Члан 1. 
 Одобрава се задуживање по гаранцији за АД "Комуналне услуге" Приједор ( у даљем 
тексту: Корисник гаранције) на износ од  
     290.000 КМ 
 Словима: двијестотинедеведесетхиљадаконвертибилнихмарака). 
 
      Члан 2. 
 Одлука се доноси на захтјев тражиоца гаранције АД "Комуналне услуге" Приједор, а 
у сврху обезбијеђивања набавке ауточистилице за машинско чишћење улица. 
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      Члан 3. 
 Тражилац гаранције се обавезује да ће благовремено обезбједити средства из свог 
редовног прилива средстава од корисника услуга (физичких и правних лица) у периоду од 60 
мјесеци за редовну уплату ануитета по одобреном дугорочном кредиту на исти период. 
 
      Члан 4. 
 Корисник гаранције ("Комуалне услуге" АД) ће истовремено Општини Приједор 
обезбиједити инструменте за обезбијеђивање потраживања по гаранцији истовјетне 
инструментима које банка као давалац кредита захтијева од Општине Приједор као гаранта. 
 Предаја инструмената за обезбјеђивање потраживања по гаранцији извршити ће се 
прије склапања уговора о издавању гаранције између Општине Приједор и банке која 
одобрава кредит. 
      Члан 5. 
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-82/05               ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                                                                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . .  
 145 
 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст 
(Службени Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине 
Приједор ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/2005 ), те члана 123 Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), Скупштина 
општине Приједор на XII сједници одржаној  01.11.2005. године донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
БРОЈ: 02-215/05 

 
Члан. 1. 

 Доноси се План парцелације бр. 02-215/05 од августа 2005. године ( у даљем тексту: 
План ), у сврху легализације стамбеног објекта П+Пот., власништво Дашић Милана, који се 
налази у Приједору у ул.Козарска број 95. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
Нова парцела се формира на к.ч. бр. 3022 површине цца 650 м2. 
 

Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 
     1. Постојеће стање, 
     2. План просторне организације 
     3. План парцелације, 
     4. Општи услови урбанистичке регулације 
 II  Графички дио  
       1. Постојеће стање  Р= 1 : 500 
     2. Извод из просторно планске документације, 
     3. План парцелације, 
     4. План просторне организације 
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Члан 3. 

 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004. 
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
 

Члан 4. 
 План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 

Члан 5. 
 О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у « Службеном Гласнику Општине 
Приједор «. 
 
Број: 01-022-83/05                                                                    ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор                                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                                                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
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 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст 
 ( « Службени Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине 
Приједор  ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/2005), тр члана 123.Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05),Скупштина 
општине Приједор на XII сједници одржаној  01.11.2005. године донијела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 

БРОЈ: 02-141/05 
 

Члан 1. 
 
 Доноси се План парцелације бр. 02-141/05 од августа 2005. године ( у даљем тексту: 
План ), у сврху легализације пословног објекта Метеоролошке станице, власништо 
Метеоролошке станице Приједор, који се налази у Приједору у ул. Алеја Козарског Одреда. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
Формира се нова грађевинска парцела на дијелу к.ч. бр. 2990/1 и к.ч. бр. 2990/3. 
 

Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 
    1. Постојеће стање, 
    2. План просторне организације 
    3. План парцелације, 
    4. Општи услови урбанистичке регулације 
  II  Графички дио  
     1. Постојеће стање  Р= 1 : 500 
     2. Извод из просторно планске документације, 
     3. План парцелације, 
     4. План просторне организације 
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Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004. 
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

Члан 4. 
 План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 

Члан 5. 
 О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у « Службеном Гласнику 
Општине Приједор «. 
 
Број: 01-022-84/05                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 
        Приједор                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                                                       Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
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 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст  
  ( « Службени Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине 
Приједор ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/2005 ),те члана 123 Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), Скупштина 
општине Приједор на XII сједници одржаној  01.11.2005. године донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
БРОЈ: 02-16/05 

 
Члан 1. 

 
 Доноси се План парцелације бр. 02-16/05 од августа 2005. године ( у даљем тексту: 
План ), у сврху локације пословног-административног објекта за потребе Одјељења 
Републичке дирекције за воде Републике Српске надлежно за сливно подручје ријека Уне и 
Сане, власништво Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 
Српске-Републичка дирекција за воде, који се налази у Приједору у ул. Алеја Козарског 
Одреда. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
Нова парцела се формира на дијелу к.ч. бр. 2990/1, 2990/3 и 2989 у површини цца 488 м2. 
 

Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 
    1. Постојеће стање, 
    2. План просторне организације 
    3. План парцелације, 
    4. Општи услови урбанистичке регулације 
 II  Графички дио  
     1. Постојеће стање  Р= 1 : 500 
     2. Извод из просторно планске документације, 
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     3. План парцелације, 
     4. План просторне организације 

Члан 3. 
  Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у 
марту  2004. године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  
 

Члан 4. 
  План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за 
послове просторног уређења. 

Члан 5. 
 О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања   у « Службеном Гласнику  Општине 
Приједор «. 
 
Број: 01-022-85/05                                                                      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
          Приједор                                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                                                           Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
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 На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу простора – пречишћени текст ( « 
Службени Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине 
Приједор ( « Службени Гласник општине Приједор «, бр. 5/2005 ), те члана 123. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), Скупштина 
општине Приједор на XII сједници одржаној  01.11.2005. године донијела је  

 
О Д Л У К У 

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 
БРОЈ: 02-236/04 

 
Члан. 1. 

 Доноси се План парцелације бр.02-236/04 од децембра 2004. године ( у даљем тексту: 
План ), у сврху парцелације земљишта ради редовне употребе породичне стамбене зграде, 
власништво ХАЏИЋ ХУСЕ, који се налази у Рашковцу у  Приједору у ул. 25.новембра. 
 Граница простора који је обухваћен Планом дефинисане су на графичком прилогу у 
омјеру 1:500. 
 Формира се нова парцела  на дијелу к.ч. бр. 1787/1 и 1789 К.О. Приједор I, површине 
цца 300 м2. 

Члан 2. 
 Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела: 
 I  Текстуални дио Плана садржи: 

1. Постојеће стање, 
2. План просторне организације 
3. План парцелације, 
4. Општи услови урбанистичке регулације 

II  Графички дио  
1. Постојеће стање  Р= 1 : 500 
2. Извод из просторно планске документације, 
3. План парцелације, 
4. План просторне организације 
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Члан 3. 
 Елаборат Плана израђен је од стране « Индустрпројект « А.Д. Приједор у марту 2004. 
године, прилог је и саставни дио ове Одлуке.  

Члан 4. 
 План се излаже на јавни увид код општинског органа управе надлежног за послове 
просторног уређења. 

Члан 5. 
 О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 4. Одлуке. 
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања   у « Службеном 
Гласнику Општине Приједор «. 
 
Број: 01-022-86/05                ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                                                      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 149 
 На основу члана 58. став 1. Закона о уређењу простора ("Сл.гласник РС",бр. 84/02, 
14/03) а у вези са чланом 18. Статута  општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр, 5/05), те члана 129. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници одржаној дана 
01.11.2005.године, донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Савјета за израду Урбанистичког пројекта улице Вука Караџића 

 
I 

 Образује се Савјет за израду Урбанистичког пројекта за улицу Вука Караџића, дио 
градских блокова 5, 6, 11, 17, 18, 22, 23 и 30. 

II 
 У Савјет се именују: 
 1. Јовић Вера, дипл.инг. арх. 
 2. Ћопић Драгана, дипл.инг.арх. 
 3. Обрадовић Славиша, дипл.инг.грађ. 
 4. Праштало Дамир, дипл.инг. геодезије, 
 5. Боровчанин Ненад, дипл.инг.саобраћаја, 
 6. Јауз Нино, из реда одборника СО Приједор, 
 7. Ђаковић Нада, из реда одборника СО Приједор, 
 8. Сикирић Алија, из реда одборника СО Приједор, 
 9. Берета Александар, из реда одборника СО Приједор 
 

III 
 Задатак Савјета дефинисан је чланом 58. став 2. Закона о уређењу простора 
("Службени гласник РС",бр. 84/02-пречишћени текст). 

 
IV 

 Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-111-215/05        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                                                                   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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 150 
 На основу члана 18.  Статута општинe Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" број 5/2005)  те члана 36 и 129. Пословника скупштине ("Службени гласник 
општине Приједор број; 8/2005) Скупштина општине Приједор на XII сједници одржаној 
дана 01.11.2005.године донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени и допуни Рјешења о именовању сталних радних тијела скупштине општине 

Приједор број 01-111-13/05 
 
1. У  Рјешењу о именовању сталних радних тијела скупштине општине Приједор број:01-
111-13/05 од дана 08.02.2005. године,  врши се измјена  како слиједи: 
 

Мандатно имунитетска комисија  
- Умјесто Тадић Драге у комисију се именује  
Бурсаћ Саша   

 
Одбор за регионалну и међународну сарадњу 

- Умјесто Бабић Љиљане у одбор се именује  
Рељић Владо  

 
             Савјет за културу 

- Умјесто Малбашић Биљане у савјет се именује 
  Вучета Весна  

 
2. У Рјешењу о именовању сталних радних тијела скупштине општине Приједор Број:01-111-
13/05 од дана 08.02.2005.године, врши се допуна како слиједи: 
 

Комисија за младе 
- Павић Далибор, 
- Блажевић Месуд, 
- Анђић Душко 
- Драган Дражић и 
- Даворин Шикман 
 
Комисија за буџет и финансије 
 
-  Мирко Совиљ, 
-  Винко Кос, 
- Сикирић Алија, 
- Соња Рељић и  
- Славко Будимир 
 
Савјет за безбједност 
 
-  Пашалић Азра, 
-  Тубин Душан, 
-  Радић Владо 
-  Зоран Инђић 
-  Рада Карајица 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-111-224/05              ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 151 
 Нa основу  члана 22. Породичног закона (Службени гласник Републике Српске бр. 
54/02) и члана 18.  Статута општине Приједор (Службени гласник општине Приједор број 
5/2005)  Скупштина општине Приједор на XII сједници одржаној дана  01.11.2005.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о измјени  Рјешења о одређивању одборника за судјеловање при 

закључивању брака број:01-111-111/04 
 

1. У Рјешења о одређивању одборника за судјеловање при закључивању брака 
број:01-111-111/04 у ставу 1. под редним бројем 1. умјесто Тадић Драге именује се  Рељић 
Владо, под редним бројем 4. умјесто Бабић Љиљане именује се Бурсаћ Саша и под редним 
бројем 16. умјесто Малбашић Биљане именује се Совиљ Мирко. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-111-223/05         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
       . . . . 
 152  
 На основу члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05) и члана 129. Пословника  Скупштине општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 8/05), Скупштина општине Приједор, на XII сједници 
одржаној  01.11.2005.године, д о н и ј е л а  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу  в.д. директора "ГАЛЕРИЈА 96"  у Приједору 
 

1. Разрјешава се в.д. директора  "Галерија 96"" из Приједора Предраг Марјановић.   
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
     Приједор". 

 
Број:01-111-207/05                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                   Прим.др. Азра Пашалић,с.р.                                
      . . . . 
 153 
 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној дана 01.11.2005. године донијела је сљедеће: 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора културне установе "Галерија 96" Приједор 

 
1. Тихомир Илијашевић , именује се за директора културне установе "Галерија 96"   

    Приједор на период од 4 (четири) године. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику  
    општине Приједор". 

 
Број: 01-111-208/05                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
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 На основу члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05) и члана 129. Пословника  Скупштине општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 8/05), Скупштина општине Приједор, на XII сједници 
одржаној  01.11.2005.године, д о н и ј е л а  је 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о разрјешењу  в.д. директора предшколске установе Дјечији вртић "Радост" у Приједору 
 

1. Разрјешава се в.д. директора Дјечији вртић "Радост" из Приједора Божић Душанка.   
 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине 
     Приједор". 

 
Број:01-111-209/05                   ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                  Прим.др. Азра Пашалић,с.р.                     

       . . .  
 155 
 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005) те члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној дана 01.11.2005. године донијела је сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора предшколске установе Дјечији вртић "Радост"  Приједор 

 
1. Љубица Бабић, именује се за директора предшколске установе Дјечији вртић "Радост"  
    Приједор на период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у  "Службеном гласнику  

општине Приједор". 
 

Број: 01-111-210/05                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
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 156 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05) и члана 125. Пословника  Скупштине општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број 8/05), Скупштина општине Приједор, на XII сједници 
одржаној 01.11.2005. године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора  ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ ФИЛМОВА 

Приједор 
1. ЛУКАЧ МИЛОШ, разрјешава се дужности директора ОДП ЗА ПРИКАЗИВАЊЕ 
    ФИЛМОВА  Приједор, ради истека мандата. 
 
2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања  у „Службеном гласнику општине 
   Приједор“. 
 
Број:01-111-218/05  
         Приједор                                                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА                                        
Датум: 01.11.2005.године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                       . . . .                      Прим.др.Азра Пашалић,с.р.  
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 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној  дана 01.11.2005. године донијела је сљедеће 

 
Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању директора  ОДП за приказивање филмова  Приједор 
 

1. Сафира Карахоџић, именује се за директора ОДП За приказивање филмова   Приједор  
    на период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику  

општине Приједор". 
 

Број: 01-111-219/05                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године       . . . .                Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
  
 158 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05) и члана 129. Пословника  Скупштине општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 8/05), Скупштина општине Приједор, на XII сједници 
одржаној  01.11.2005.године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора  “ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“ Приједор 

                        
1. Марић Васкрсија разрјешава се дужности директора  “ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“ 
    Приједор, ради истека мандата. 
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2.Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 
   Приједор“. 
 
Број: 01-111-216/05          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
         Приједор                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ            
Број:01.11.2005.године                                    . . . .          Прим.др.Азра Пашалић,с.р.                                        
 
 159 
 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној дана 01.11.2005. године донијела је сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ОДКП "Градска тржница Приједор 

 
1. Жељко Мацура, именује се за директора ОДКП "Градска тржница"  Приједор на  
    период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику  

општине Приједор". 
 

Број: 01-111-217/05                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године    . . . .                              Прим. др. Азра Пашали,с.р. 
 
 160 
 На основу члана 18 Статута општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05) и члана. 129. Пословника  Скупштине општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 8/05), Скупштина општине Приједор, на XII сједници 
одржаној 01.11.2005.године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 
 

о разрјешењу директора  ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА И ОПШТИНЕ“ 
Приједор 

                        
1. ПУПАВАЦ НОВАК, разрјешава се дужности директора  ЈОДП „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ 
ГРАДА И ОПШТИНЕ“  Приједор, ради истека мандата.    
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања  у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број: 01-111-213/05 
         Приједор                                                                   ПРЕДСЈЕДНИЦА                                        
Датум: 01.11.2005.године                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                   . . . .             Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 
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 161 
 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној дана 01.11.2005. године донијела је сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈОДП "Завод за изградњу града и општине" Приједор 

 
1. Сташко Бајић, именује се за директора ЈОДП "Завод за изградњу града и општине  
    Приједор" на период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у  "Службеном гласнику  

општине Приједор". 
 

Број: 01-111-214/05             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                 Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 162 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05) и члана. 129. Пословника  Скупштине општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 8/05), Скупштина општине Приједор, на  XII сједници 
одржаној  01.11.2005. године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу директора  ЈПСД „ДВОРАНА МЛАДОСТ“ Приједор 

        
1. КОВАЧЕВИЋ ЗДРАВКО, разрјешава се дужности директора ЈПСД „ДВОРАНА 
    МЛАДОСТ“ Приједор, ради истека мандата. 
                                                                      
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 
    Приједор“. 
 
Број:01-111-220/05  
         Приједор                                                                  ПРЕДСЈЕДНИЦА                                        
Датум: 01.11.2005.године                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                           . . . .         Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 
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 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној дана  01.11.2005. године донијела је сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора ЈПСД  Дворана "Младост" Приједор 

 
1. Предраг Пуђа, именује се за директора ЈПСД Дворана "Младост"   Приједор на период  
    од 4 (четири) године. 
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2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у  "Службеном гласнику  
општине Приједор". 
 

Број: 01-111-221/05                          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године         . . . .                                  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
 
 164 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор („Службени гласник општине 
Приједор“, бр. 5/05) и чл. 129. Пословника  Скупштине општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 8/05), Скупштина општине Приједор, на XII сједници 
одржаној  01.11.2005.године, д о н и ј е л а  је 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу старјешине Територијалне ватрогасне јединице Приједор 

 
1. Мршић Рајко, разрјешава се дужности старјешине Територијалне ватрогасне јединице 
Приједор у Приједору, ради истека мандата. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број: 01-111-211/05        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
         Приједор                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                    
Датум: 01.11.2005.године                     Прим.др.Азра Пашалић,с.р.  
      . . . . 
 165 
 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005), те члана 129. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној дана  01.11.2005. године донијела је сљедеће 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању старјешине Територијалне ватрогасне јединице  Приједор у Приједору 

 
1. Миле Међед, именује се за старјешину Територијалне ватрогасне јединице  
   Приједор у   Приједору  на период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику  

општине Приједор. 
 

Број: 01-111-212/05             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 01.11.2005.године                 Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 166 
 На основу  члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор" бр. 5/2005), те члана 1029. Пословника скупштине општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор" бр. 8/05) Скупштина општине Приједор на XII сједници 
одржаној дана  01.11.2005. године донијела је сљедеће 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Туристичке организације општине  Приједор 

 
1. Ганић Амира, именује се за директора Туристичке организације општине   Приједор на    
    период од 4 (четири) године. 

 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања у  "Службеном гласнику  

општине Приједор". 
 

Број: 01-111-222/05             ПРЕДСЈЕДНИЦА 
      Приједор                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:  01.11.2005.године                 Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 167 
 На основу члана 18. Статута општине Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор",бр. 5/2005) и члана 128. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор"број 8/2005),разматрајући Нацрт одлуке о критеријима, начину и 
поступку расподјеле средстава Удружењима грађана, скупштина општине на XII сједници 
одржаној дана 01.11.2005.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 
1. Усваја се Нацрт  одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава 
    Удружењима грађана са примједбама и приједлозима одборника Скупштине општине. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику општине 
     Приједор». 
 
Број:01-020-13/05       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:01.11.2005.године                                                         Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
      . . . . 
 168 
  ОГЛАСНИ ДИО  
 На основу члана 29. Правилника о упису у регистар заједница етажних власника 
стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) Одјељење за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор објављује  

О Г Л А С 
  Код Одјељења за стамбено комуналне послове Општинске управе Приједор извршен 
је упис  Заједница етажних власника стамбених зграда у:  
 
* Регистарском листу број  120/05 Рјешењем број: 08-372-128/05  од 14.09.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Вука Караџића бр. 23 
Оснивачи: 5 етажних власника-сувласника зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника-сувласника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Јелача Босиљка, предсједник Скупштине заједнице, самостлано и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
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* Регистарском листу број  121/05 Рјешењем број: 08-372-129/05  од 16.09.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом "Јахорина",Приједор ул. Вожда 
Карађорђа бб 
Оснивачи: 15 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Карановић Винка, предсједник скупштине заједнице, самостални и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  113/05 Рјешењем број: 08-372-114/05  од 30.09.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом Приједор, Пећани Б-4 
Оснивачи: 50 етажних власника зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Бијелић Драшко, предсједник управног одбора, самостлано и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
*Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске управе Приједор, на темељу 
рјешења бр. 08-372-134/05 0д 27.09.2005.године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 16/04, УПИС, промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице за управљање зградом, Љубија, Ул. Драге Лукића бр. 9, и 
то како слиједи: 
 Умјесто досадашњег законског заступаника заједнице Ђурић Велимира, нови 
законски заступник исте са даном овог уписа у Рађеновић Жељко.  
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  122/05 Рјешењем број: 08-372-135/05  од 04.10.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Приједор, Ул. Милоша Обилића број 12 
Оснивачи: 22 етажна власника-сувласника зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника-сувласника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Остојић Зоран, предсједник скупштине заједнице, самостлано и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
* Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске управе Приједор, на темељу 
рјешења бр.08-372-137/05 од 05.10.2005.године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 7/04. УПИС промјене лица овлаштеног 
за заступање Заједнице за управљање зградом, Приједор, Ул. Акад. Јована Рашковића бр. 40-
42, и то како слиједи: 
 Умјесто досадашњег законског заступаника заједнице Џаковић Драгиње, нови 
законски заступаник исте са даном овог уписа је Пекија Живана. 
________________________________________________________________________________ 
* Одјељење за стамбено-комуналне послове, Општинске управе Приједор, на темељу 
рјешења бр.08-372-139/05 од 07.10.2005.године, извршило је у регистру заједница етажних 
власника стамбених зграда, у регистарском листу бр. 46/04. УПИС промјене лица 
овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника зграде Г-5 Приједор, Пећани Г-5 и то 
како слиједи: 
 Умјесто досадашњег законског заступаника заједнице Кнежевић Бошка, нови 
законски заступаник исте са даном овог уписа је Тадић Слободан. 
________________________________________________________________________________ 
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* Регистарском листу број  123/05 Рјешењем број: 08-372-145/05  од 19.10.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница за управљање зградом, Ј.П./16-18,Приједор Ул. А.Ј.Рашковића 
бр. 18 
Оснивачи: 14 етажних власника-сувласника зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника-сувласника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Јаворић Остоја, предсједник Управног одбора  заједнице, самостлано и без 
ограничења. 
_______________________________________________________________________________ 
* Регистарском листу број  126/05 Рјешењем број: 08-372-151/05  од 25.10.2005.године. 
Назив и сједниште: Заједница етажних власника дијела зграде Б-2-Улаз 35, Приједор, 
Митрополита Петра Зимоњића Б-2, улази бр. 5. 
Оснивачи: 12 етажних власника заједнице. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру дјелатности, за обавезе одговара 
цјелокупном имовином. Чланови одговарају супсидијарно до висине удјела у плаћању 
трошкова одржавања зграде. 
Заступа: Јањош Дранаг, предсједник Скупштине заједнице, самостлано и без ограничења.  
_______________________________________________________________________________ 
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