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На основу  члана 18. Статута Општине 

Приједор (Сл. гласник Општине Приједор 

бр.5/2005) и чланова 117, 118, 119, 120 и 

121. Пословника скупштине општине (Сл. 

гласник Општине Приједор бр.8/05 и 3/06) 

Скупштина општине Приједор на  XXVIII 

сједници  одржаној дана  08.02.2007.године 

донијела је:     

П Р О Г Р А М     Р А Д А 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР  ЗА 

2007. ГОДИНУ 

I  У В О Д  

 

Програмом  рада утврђује се садржај 

послова и задатака Скупштине општине, 

начин и рокови њиховог извршавања као и 

носиоци тих активности.  

 

 У припреми за израду Програма рада 

прибављени су приједлози Начелника 

општине Приједор као приједлози и 

мишљења политичких партија и странака . 

 

Скупштина општине Приједор у 2007. 

години ће своје активности усмјерити у 

складу са овим Програмом рада који 

обухвата најактуелнија питања друштвено 

економског развоја која су од интереса за 

грађане, предузећа, установе и друге облике 

организовања живота и рада у општини 

Приједор. 

Скупштина ће разматрати и  друга питања  

која нису предвиђена овим Програмом, за 

која током године покрену иницијативу 

грађани, политичке странке и партије и 

други легитимни субјекти, а у складу са 

законон,Статутом општине и Пословником 

Скупштине општине . 

 

Како је Програм сачињен по тромјесечјима, 

у том смислу је и поребно пратити његово 

извршење. 

 

II САДРЖАЈ  ПРОГРАМА  РАДА 

 

ЈАНУАР- МАРТ 2007. године 

 

1. Приједлог програма рада Скупштине 

    општине за 2007.годину, 

    Обрађивач: Стручна служба Скупштине 

    општине 

    Предлагач: Предсједница скупштине 

    општине. 

 

2. Извјештај о раду Начелника општине и 

    раду Општинске административне 

    службе, 

    Обрађивач: Стручна служба Начелника 

     општине, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

3. Извјештај о извршењу Буџета за  

    2006.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

4.. Информација о раду инспекцијских 

    служби у 2006.години, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду  

    и друштвене дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

5. Информација о раду установа из области 

    културе (Музеј и Библиотеке), 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и 
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    друштвене дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

6. Извјештај о раду установа из области  

    културе (Галерија и Позориште) 

    Обрађивач: одјељење за привреду и 

    друштвене дјелатности. 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

7. Програм уређења грађевинског 

    земљишта за 2007.годину. 

    Обрађивач: Одјељење за просторно 

    уређење, 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

8. Приједлог одлуке о утврђивању базне 

     цијене за накнаду на име  

     уређења грађевинског земљишта на  

     име ренте, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно 

      уређење, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

9   Приједлог одлуке о изради Регулационог 

     плана „Стари Град“ у Приједору, 

    Обрађивач: Одјељење за просторно 

     уређење 

    Предлагач: Начелник општине.   

 

10. Приједлог одлуке о измјенама и 

      допунама Регулационог плана  

      „Козарац- Центар“, 

      Обрађивач: Одјељење за просторно 

       уређење, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

11.  Информација о броју умрлих и рођених 

       у општини Приједор за 2006.годину, 

       Обрађивач: Одјељење за општу управу, 

       Предлагач: Начелник општине. 

 

12.  Програм реконструкције локалних 

        путева, некатегорисаних јавних  

        путева и улица у насељима општине 

        Приједор, 

        Обрађивач: Одјељење за стамбено- 

        комуналне послове, 

        Предлагач: Начелник општине. 

 

13. Информација о извршењу програма 

      реконструкције локалних путева, 

      некатегорисаних путева и улица у 

      несељима општине Приједор, 

      Обрађивач: Одјељење за стамбено- 

       комуналне послове, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

14.  Информација о стању безбједности на 

       подручју општине Приједор 

Обрађивач: Савјет за безбједност 

Предлагач: Предсједница скупштине 

 

15. Извјештај о раду Правобранилаштва РС 

      Сједиште замјеника Приједор за 

       2006.годину, 

       Обрађивач: Правобранилаштво РС 

       Сједиште замјеника Приједор 

       Предлагач: Начелник општине 

 

16. Приједлог програма за кориштење 

       средстава Републике Српске од 

       продаје стратешких предузећа. 

       Обрађивач: Одјељење за привреду и 

       друштвене дјелатности 

       Предлагач: Начелник општине 

 

   17. Информација о раду спортских клубова 

          и организација на подручју општине 

          Приједор, 

 Обрађивач Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 

 Предлагач: Начелник општине 

 

18. Стратегија развоја спорта у општин 

      Приједор 

      Обрађивач: одјељење за привреду и 

       друштвене дјелатности. 

Предлагач: Начелник општине 

 

 19. Информација о стању нисконапонске 

       мреже у сеоским подручјима оптине 

       Приједор 

Обрађивач: Одјељење за стамбене  

 комуналне послове 

        Предлагач: Начелник општине. 

 

 

20. Приједлог средњорочног плана развоја 

      социјалне заштите општине Приједор за 

      период 2007 – 2011.година 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

АПРИЛ - ЈУНИ 2007.године 

 

1. Извјештаји о раду 

              - Дом здравља 

              - Апотека 

              - Центар за социјални рад 

              - ОО Црвени крст Приједор 

 -Територијална ватрогасна 

                јединица  Приједор 

 Обрађивач: Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник општине. 

 

2. Приједлог одлуке о формирању пословне 

     зоне, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и 
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    друштвене дјелатности, 

   Предлагач: Начелник општине. 

 

3. Информација о стању привредних 

    субјеката општине Приједор за 

    2006.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и 

    друштвене дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

4. Информација о стању и развоју туризма 

     општине Приједор у 2006.години, 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и 

     друштвене дјелатности, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

5. Информација о пословању јавних 

    предузећа у општини Приједор за 

   2006.годину, 

    - Комуналне услуге, 

    - Водовод, 

    - Градска топлана 

    - Градска тржница 

    - СД "Младост" 

    - Центар за приказивање филмова 

     - Завод за изградњу града 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и 

    друштвене дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

6. Приједлог одлуке о изради измјена и 

    допуна Регулационог плана 

    Централне зоне Приједора са 

    Споменичким комплексом I фаза, 

    Предлагач: Одјељење за просторно 

     уређење, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

7.  Приједлог одлуке о измјени и допуни 

     Регулационог плана насеља Пећани 

     секција 1, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно 

     уређење, 

    Предлагач: Начелник општине. 

8. Приједлог одлуке о приступању изради 

     Регулационог плана насеља Урије – Југ, 

    Обрађивач: Одјељење за просторно 

     уређење, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

9. Приједлог одлуке о приступању изради 

     ревизије Регулационог плана 

     насеља Доња Пухарска, 

     Обрађивач: Одјељење за просторно 

     уређење, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

10. Информација о примјени Одлуке о 

       мјесним заједницама, 

       Обрађицач: Комисија за мјесне 

        заједнице, 

       Предлагач: Начелник општине. 

 

11. Информација о функционисању паркинг 

      службе општине Приједор, 

      Обрађивач: Одјељење за стамбено- 

      комуналне послове, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

12. Информација о извршеној 

       реконструкцији и стављању у 

      функцију родне куће породице 

      Стојановић, 

      Обрађивач:Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

13. Приједлог мјера за унапређење положаја 

       омладине општине Приједор. 

       Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности. 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

14. Информација о процесу приватизације 

      јавних и стратешких предузећа  

      у општини Приједор. 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности. 

      Предлагач: Начелник општине 

 

15. Информација о раду културно 

      умјетничких друштава на подручју 

      општине Приједор која се дијелом 

      финансирају из Буџета општине. 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности. 

       Предлагач: Начелник општине. 

 

ЈУЛИ - СЕПТЕМБАР 2007.године 
 

1. Извјештај о извршењу буџета општине 

     Приједор за јануар-јуни 2007.године, 

     Обрађивач: Одјељење за финансије, 

     Предлагач: Начелник општине. 

2. Приједлог одлуке о локалним и 

     некатегорисаним путевима, 

     Обрађивач: Одјељење за стамбено- 

      комуналне послове, 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

3. Приједлог Одлуке о давању имена 

     насеља, улица и тргова и обиљежавању 

     зграда бројевима, 

     Обрађивач: Одјељење за стамбено- 

     комуналне послове, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

4.  Приједлог одлуке о утврђивању висине 

      накнаде за хитне интервенције у 

      стамбеним зградама, 



Страна  4                                              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИ                                         БРОЈ:1/07 

_____________________________________________________________________ 

 

      Обрађивач: Одјељење за стамбено- 

       комуналне послове, 

       Предлагач: Начелник општине. 

 

5.  Приједлог одлуке о измјени и допуни 

     Одлуке о кућном реду у стамбеним 

     зградама, 

     Обрађивач: Одјељење за стамбено- 

      комуналне послове, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

6. Информација о школској 

    2006/2007.години, 

    Обрађивач Одјељење за привреду и 

    друштвене дјелатности. 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

7.   Информација о стању шумарства на 

       подручју општине Приједор, 

Обрађивач Одјељење за привреду и 

друштвене дјелатности, 

Предлагач: Начелник општине. 

 

8.   Информација о припреми јесење 

       сјетве 

       Обрађивач Одјељење за привреду и 

       друштвене дјелатности, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

9.  Информација о реализацији жетве 

     стрних жита. 

      Обрађивач: одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности 

      Предлагач: Начелник општине 

 

10. Приједлог одлуке о приступању изради 

      Регулационог плана подручја 

      Матарушко поље, Матарушко поље II и 

      насеља „Тукови“ – Секција 5, 

      Обрађивач: Одјељење за просторно 

      уређење, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

11. Приједлог одлуке о изради измјене и 

      допуне Регулационог плана ужег 

       урбаног подручја насеља Омарска, 

      Обрађивач: Одјељење за просторно 

       уређење, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

12. Приједлог одлуке о приступању изради 

       измјене Регулационог плана 

       подручја насеља Аеродром I и II, 

       Обрађивач: Одјељење за просторно 

        уређење, 

       Предлагач: Начелник општине. 

 

13. Приједлаог одлуке о приступању 

      изради измјене Регулационог плана 

      подручја насеља Аеродром III, 

      Обрађивач: Одјељење за просторно 

      уређење, 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

14. Информација о провођењу 

      ветеринсрско- санитарног надзора на     

      намирницама  анималног поријекла у    

      производњи и  промету  као и контрола    

      промета  животиња на подручју  

      општине Приједор  

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности 

      Предлагач: Начелник општине 

 

15. Анализа повратка и стање 

      инфраструктуре у повратничким 

      насељима 

      Обрађивач: ОМИ - Канцеларија 

      Приједор и Одјељење за стамбено 

      комуналне послове. 

     Предлагач: Начелник општине 

 

16. Програм израде објеката 

       инфраструктуре у новим насељима. 

       Обрађивач: Одјељење за стамбено 

       комуналне послове. 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

17. Извјештај о раду Дјечијег вртића 

      "Радост" Приједор 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и  

      друштвене дјелатности. 

      Предлагач: Начелник општине 

 

18. Извјештај  o реализованим 

     активностима и пројектима који су  

     дефинисани ЛЕАП-ом  

    Обрађивач: Одјељење за стамбено 

     комуналне послове. 

    Предлагач: Начелник општине 

 

ОКТОБАР – ДЕЦЕМБАР 2007.године 
 

1. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о 

     усвајању Буџета општине Приједор за 

    2007.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије,    

    Предлагач: Начелник општине. 

 

2. Приједлог одлуке о измјенама Одлуке о 

    извршењу Буџета општине Приједор за 

    2007.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

3. Разматрање  Нацрта Буџета за 

     2008.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије, 

    Предлагач: Начелник општине. 
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4. Приједлог одлуке о Буџету општине 

    Приједор за 2008.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за финансије 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

5. Информација о стању дјечије заштите на 

     подручју општине Приједор,са 

     приједлогом мјера за његово 

      побољшање. 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности. 

     Предлагач: Начелник општине. 

 

6. Информација о броју и структури 

     регистрованих привредних 

     субјеката(физичких и правних лица)на 

     подручју општине Приједор, 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и 

     друштвене дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

7. Приједлог одлуке о стратегији развоја 

    општине Приједор за период 2007. –  

    2012.године, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и 

     друштвене дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

8. Информација о резултатима рада и 

    спроведбеним мјерама Општинске 

    инспекције за 2007.годину, 

    Обрађивач: Одјељење за привреду и 

    друштвене дјелатности, 

    Предлагач: Начелник општине. 

 

9. Информација о пласману средстава 

    Фондације за развој о оствареним 

     резултатима у 2007.години, 

     Обрађивач: Одјељење за привреду и 

     друштвене дјелатности,       

    Предлагач: Начелник општине. 

10. Извјештај о реализацији закључака са 

       тематске сједнице унапређење 

       положаја омладине општине Приједор 

       Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности. 

       Предлагач: Начелник општине. 

 

11. Информација о припреми прољетне 

      сјетве за 2008.годину. 

      Обрађивач: Одјељење за привреду и 

      друштвене дјелатности. 

      Предлагач: Начелник општине.  

 

12. Приједлог измјене и допуне Одлуке о 

      грађевинском земљишту. 

      Обрађивач: Одјељење за просторно 

      уређење. 

      Предлагач: Начелник општине. 

 

13. Приједлог одлуке о приступању изради 

      Регулационог плана пословне зоне 

       Омарска. 

       Обрађивач. Одјељење за просторно 

        уређење. 

       Предлагач: Начелник општине. 

 

14.  Приједлог одлуке о изради измјена и 

        допуна Регулационог плана Централне 

        зоне Приједора са споменичким 

        комплексом II фаза (секција 1 и 2) 

       Обрађивач: одјељење за просторно 

        уређења.  

       Предлагач: Начелник општине. 

 

III  ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Скупштина општине ће разматрати и друга 

питања која нису обухваћена овим 

Програмом а о којима је, у складу са 

законским и другим прописима надлежна 

да одлучује. 

 

Скупштина општине Приједор, за 

планирани период односно у 2007. години 

на основу захтјева одборника, политичких 

партија и странака те других субјеката који 

креирају политику локалне заједнице ће 

покренути питања и одржати тематске 

сједнице скупштине општине из области 

омладинске политике, социјалне заштите, 

гдје ће се уједно разматрати и тачке 

предвиђене у Програму за прво тромјесечје 

под редним бројем 5. Приједлог мјера за 

унапређење положаја омладине општине 

Приједор као  и других области гдје је 

општина надлежна да их уређује и дјелује у 

складу са законом. 

IV   МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА                                                                                    

Обавеза свих носилаца активности и 

задатака при реализацији овог Програма је: 

- да материјали буду стручно обрађени и 

припремљени у довољном броју 

примјерака, са јасно назначеним и 

образложеним разлозима и циљевима, 

писани језички и граматички јасним 

ријечима, уз појашњење свих стручних 

израза, 

- да материјале претходно доставе на 

разматрање  овлаштеном предлагачу, а 

након тога, у случају да то буде потребно, 

са извршеним инсправкама, измјенама и 

допунама, најкасније 10 дана прије 

предвиђеног рока, доставе материјале 

Стручној служби ради благовремене 

доставе и дистрибуције материјала за 

засједање Скупштине општине. како би 
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Скупштина могла одржавати сједнице 

према Програму да материјале разматрају 

радна тијела Скупштине општине из своје 

надлежности те мишљења о истим доставе 

Скупштини. 

Овај Програм ће се након његовог усвајања 

доставити свим носиоцима активности и 

задатака, као и свим другим субјектима 

заинтерсованим за његово праћење и 

реализацију. 

Број:01-022-9/07         ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 

2. 

На основу члана 8. Закона о измјенама и 

допунама Изборног закона БиХ ("Службени 

гласник БиХ" бр. 20/04) и члана 18. Статута 

општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор"  бр. 5/05) скупштина 

општине Приједор на XXVIII сједници 

одржаној дана 08.02.2007. године донијела 

је: 

О Д Л У К У 

I - Одрeђује се стална мјесечна накнада 

предсједнику и члановима Општинске 

изборне  комисије Приједор за период од 

01.01.2007. године до 31.12.2007. године,  у 

нето мјесечном износу како слиједи: 

 
- Шкондрић Жељко,предсједник..........700,00 КМ 

- Колонић Суада, члан ......... ................700,00 КМ 

-  Мандић Маја, члан .............................700,00 КМ 

-  Мејакић Доста, члан ..........................700,00 КМ 

-  Исламовић Менсур, члан ........ .........700,00 КМ 

 

II - Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику 

општине  Приједор", а примјењиваће се од 

01.01.2007. године. 

    

Број: 01-022-7/07        ПРЕДСЈЕДНИЦА  

      Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 107. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 

101/04,42/05, и 118/05)  члана 18. Статута 

општине Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05) и чл.  24. и  25. Одлуке 

о мјесним заједницама ("Сл.гласник 

општине Приједор",бр.1/06), разматрајући 

иницијативу за формирање мјесне 

заједнице Горњи Петров Гај, Скупштина 

општине Приједор на XXVIII сједници 

одржаној 08.02.2007, донијела је следећу 

 

 

 

О Д Л У К У 

 

1. Оснива  се Мјесна заједница, под 

називом "ГОРЊИ ПЕТРОВ ГАЈ", са 

сједиштем у Друштвеном дому Горњи 

Петров Гај. 

 

2. Мјесна заједница обухвата дијелове 

насељеног мјеста, односно засеоке- Јањићи, 

Велауле, Савићи, Радивојци I, Радивојци II, 

Лукићи, Мркићи, Тадићи, Здјелари, 

Павловићи,Кобаси и Косови. 

 

3. Мјесна заједница има Савјет који броји 7 

чланова. 

 

4. Мјесна заједница Горњи Петров Гај своју 

функцију, права и обавезе вршиће у складу 

са Законом о локалној самоуправи и 

Одлуком о мјесним заједницама. 

 

5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

Број:01-022-8/07        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 9. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима 

Републике Српске ("Службени гласник 

Републике Српске",бр. 41/03) и члана 9.  

Одлуке о утврђивању критерија за избор и 

именовање органа у Јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина 

општине Приједор ("Службени гласник 

општине Приједор",бр. 4/2004), Скупштина 

општине Приједор на XXVIII сједници 

одржаној 08.02.2007. године, донијела је  

 

  О Д Л У К У 

о  измјени Одлуке о именовању Комисије за 

избор органа у јавним предузећима и 

установама чији је оснивач Скупштина 

                    општине Приједор 

 

Члан 1. 

У Одлуци о именовању Комисије за избор 

органа у јавним предузећима и установама 

чији је оснивач Скупштина општине 

Приједор,број:01-022-133/06 од 

 22.12.2006.године,   умјесто Родић 

 Драгутина именује се Биљана Малбашић. 

  

 

 

 

 



Страна  7                                              "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИ                                         БРОЈ:1/07 

_____________________________________________________________________ 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу даном  

објављивања у  "Службеном гласнику 

општине Приједор". 

 

Број:01-022-6/07          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу члана 18.Статута општине 

Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05), и члана 129. 

Пословника Скупштине општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05 и 

3/06), а у складу са Смјерницама за 

утврђивање престанка мандата изабраних 

члановима  органа власти ("Сл.гласник 

БиХ",бр. 11/03), Скупштина општине 

Приједор на XХVIII сједници одржаној 

08.02.2007.године, донијела је следеће 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о престанку мандата одборника 

у скупштини општине Приједор 

 

1. Др. Берета Александру одборнику 

Скупштине општине Приједор, престаје 

одборнички мандат са даном  

11.01.2007.године, због смрти. 

2. Ово Рјешење објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-23/07      ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

  * * * 
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На основу чл. 18. Статута Скупштине 

општине Приједор ("Сл.гласник"бр. 5/05) и 

члана 128. Пословника Скупштине 

Општине Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор"бр. 8/05 и 3/06), разматрајући 

Извјештај о реализацији Програма рада 

скупштине општине за 2006. годину, 

Скупштина општине Приједор на XXVIII 

сједници одржаној 08.02.2007.године, 

донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Извјештај о реализацији 

Програма рада скупштине општине за 2006. 

годину. 

 

2. Овај Закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-10/07       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

                        * * * 
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На основу чл. 18. Статута Скупштине 

општине Приједор ("Сл.гласник"бр. 5/05) и 

члана 128. Пословника Скупштине 

Општине Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор"бр. 8/05 и 3/06), извјештај о 

извршењу Програма реконструкције 

локалних путева, некатегорисаних  јавних 

путева и улица у насељима општине 

Приједор, Скупштина општине Приједор на 

XXVIII сједници одржаној 

08.02.2007.године, донијела је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се извјештај о извршењу Програма 

реконструкције локалних путева, 

   некатегорисаних  јавних путева и улица у 

насељима општине Приједор 

 

2. Овај Закључак објавиће се у "Службеном 

гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-022-11/07       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

          * * * 
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РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ 

ОБЛАСТИ 

 

На основу чл. 47. Закона о грађевинском 

земљишту ("Сл.гласник РС",бр. 112/06), те 

чл. 4, а у вези са чл. 6. Одлуке о статусу 

бесправно изграђених грађевина 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 6/06), a 

на основу чл. 18. Статута Скупштине 

општине Приједор ("Сл.гласник општине 

Приједор",бр. 5/05), и чл. 129. Пословника 

Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 

општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

рјешавајући у предмету Микановић Богдана 

Миле из Приједора, Скупштина општине 

Приједор на XXVIII сједници одржаној 

08.02.2007.године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се захтјев МИКАНОВИЋ 

Богдана МИЛЕ из Приједора, те му се 

утврђује право власништва на 

грађевинском земљишту у Ул. Милана 

Врховца у Приједору, на којем је бесправно 

изграђена приземна породична  стамбена 

зграда основе 7,6 Х 9,8 м, а које земљиште 

је означено са:  

- к.ч.732/91 у пов. од      49 м2 

- к.ч. 732/92 у пов. од   232 м2 

- к.ч. 732/93 пов. од      339 м2 

- к.ч. 732/194 у пов. од 33 м2, све уписане у 

зк.ул.бр. 1086 К.О. Приједор са правом 
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кориштења на име Требовац Војислава сина 

Игњатије. 

( По новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 

5154 уписано у пл.бр. 2297 К.О. Приједор 

II, као посјед МИКАНОВИЋ Богдана 

МИЛЕ из Приједора). 

 
Број: 01-475-4/07         ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 8.2.07.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

      * * * 

 

На основу чл. 47. Закона о грађевинском 

земљишту и чл. 47. Закона о 

експропријацији ("Сл.гласник РС",бр. 

112/06), те чл. 4, а у вези са чл. 6. Одлуке о 

статусу бесправно изграђених грађевина 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 6/06), а 

на основу чл. 18. Статута Скупштине 

општине Приједор ("Сл.гласник општине  

Приједор",бр. 5/05), и чл. 129. Пословника 

Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 

општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06), 

рјешавајући у предмету Зембић Гордане  из 

Приједора,путем пуномоћника Бајић  

 

Славице, Скупштина општине Приједор на 

XXVIII сједници одржаној 

08.02.2007.године, донијела је  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. УСВАЈА се захтјев ЗЕМБИЋ ГОРДАНЕ 

кћери РАДЕ  из Приједора, те јој се 

утврђује право власништва на 

грађевинском земљишту у Ул. Исака 

Зукановића  у Приједору, на којем је 

бесправно изградила  породичну стамбену 

зграду П+1+пот, а које земљиште је 

означено са: 

к.ч.бр. 588/4 у површини од ....................501 

м2 уписана у зк.ул.бр. 2207, са правом 

кориштења од Шкундрић Гордане, 

Бевандић Николе и Кос Мирјане, свију са 

по 1/3 дијела (по новом премјеру к.ч.бр. 

2051/2 уписана у пл.бр. 1666, као супосјед 

Зембић Гордане, Бевандић Николе и Агбаба 

Мирјане, свију са по 1/3 дијела) 

 
Број: 01-475-3/07           ПРЕДСЈЕДНИЦА 

        Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:8.2.07.г        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

        * * *  
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 

Број:02-023-2/07 

Датум: 24.01.2007.године 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

101/04, 52/05 и 118/05) и члана 46. Статута 

Општине Приједор, а у вези са чланом 67. 

Правилника о општим и техничким 

условима за испоруку топлотне енергије 

„Службени гласник Општине Приједор“ 

број 5/05), Начелник Општине Приједор, д 

о н о с и 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПОВЕЋАЊЕ 

ЦИЈЕНЕ УТРОШКА ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ 

 

1. Даје се сагласност на повећање цијене 

утрошка топлотне енергије и то у износу од 

7 % у односу на 2005. годину тако да 

умјесто 101,251 КМ износи 108,338 КМ по 

1 МWh као јединствена цијена, без обзира 

на мјесто мјерења. 

Повећање се односи на разлику ПДВ од 7% 

из разлога што је порез на промет у 2005-ој 

години износио 10%, а примјењиваће се од 

01.01.2007. године. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику 

Општине Приједор. 

                  
  НАЧЕЛНИК ОПШТИН 

                                   Марко Павић,с.р. 

  * * * 
Број:02-023-2/06 

Датум:18.12.2006. године 

 

На основу члана 43. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 

101/04) и члана 46. Статута Општине 

Приједор „Службени гласник Општине 

Приједор“ број 5/05), Начелник Општине 

Приједор, д о н о с и 
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О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О ОПШТИМ И 

ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА 

ИСПОРУКУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 

1. Даје се сагласност на Правилник о општи 

и техничким условима за испоруку 

топлотне енергије А.Д. „Топлана“ 

Приједор. 

2. Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у Службеном гласнику 

Општине Приједор. 

 

     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                                      Марко Павић,с.р. 
 

   * * * 
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"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба Скупштине 

општине Приједор. 

На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05), 

Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипломирани правник, канцеларија 

број 65 Скупштина општине Приједор телефон број: 052/ 234-481.Web адреса:  www.opstinaprijedor.org. 

Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерак 

 

 

 


