ГОДИНА XVI
Субота: 15.09.2007. године

БРОЈ

9

100
На основу члана 30. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС број:
101/04, 42/05 118/05) и члана 18. и 71.
Статута општине Приједор (Службени
гласник општине Приједор број 5/05) а у вези
са чланом 13. 14. Поглавље 13 А Изборног
Закона БиХ (Службени гласник БиХ број
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,
25/05, 52/05, 65705,11/06 77/05 24/06, 32/07 )
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници одржаној дана 13.09.2007.године,
донијела је сљедећу
ОДЛУКУ
о измјени Статута општине Приједор
Члан 1.
Члан 75. Статута општине Приједор мијења
се и гласи:
" Припадницима свих националних мањина
гарантује се једно одборничко мјесто у
Скупштини општине Приједор “.

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Приједор.

Број:01-022-89/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.7.г.
Прим.др.Азра Пашалић,с.р.
***
101
На основу члана 7. став 3, члана 20. став 2.
Закона о јавним путевима (Службени
Гласник Републике Српске број 03/04), члана
30. Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Српске број 101/04) и
члана 18. Статута општине Приједор
(Службени гласник општине Приједор број
05/05) Скупштина општине Приједор на
XXXIII сједници одржаној
13.09.2007.
године, донијела је:
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ОДЛУКУ
о локалним путевима, некатегорисаним
путевима и улицама у насељима

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком се утврђују локални путеви,
некатегорисани путеви од значаја за општину
Приједор и улице у насељима општине
Приједор, њихово управљање, одржавање,
реконструкција,
изградња,
заштита,
коришћење, финансирање и надзор.
Члан 2.
Локални пут је јавни пут који је Скупштина
општине прогласила као локални пут, а који
повезује територију двије или више општина
или насељена мјеста на територији општине
и који је од великог значаја за
функционисање саобраћаја на територији
општине.
Некатегорисани пут је изграђена или
неизграђена јавна површина која се користи
за саобраћај по ма ком уснову и која је
доступна већем броју корисника, а уписан је
као „јавно добро – путеви“ у катастру
некретнина.
Улице у Приједору и околним насељеним
мјестима, са и без тротоара, су изграђене и
уређене јавне површине поред којих се
најмање са једне стране налазе редови кућа
или група зграда.
Члан 3.
Локални путеви на подручју општине
Приједор морају испуњавати следеће услове:
1. ширина коловоза на читавој дужини пута
мора бити најмање 4 метара,
2. коловоз мора бити изграђен у читавој
дужини за осовински притисак од најмање 6
тона,
3. мостови, пропусти и други путни објекти
морају бити изграђени за осовински притисак
од најмање 10 тона и морају имати ширину
коловоза не мању од 5 матара.

4. слободни профил изнад коловоза пута мора
бити најмање 5 метара рачунајући од највише
ивице коловоза
Члан 4.
Некатегорисани путеви од значаја за
општину Приједор морају испуњавати
следеће услове:
1. ширина коловоза на читавој дужини пута
мора бити најмање 3 метара
2. коловоз мора бити изграђен у читавој
дужини са макадамским или асфалтним
коловозним застором
3. слободни профил изнад коловоза пута мора
бити најмање 4 метара рачунајући од највише
ивице коловоза
Члан 5.
Улична мрежа у насељима се дијели на:
примарну уличну мрежу (градске магистрале)
секундарну
уличну
мрежу
(сабирне
саобраћајнице)
приступне саобраћајнице
Члан 6.
Локалним
путевима,
некатегорисанм
путевима од значаја за општину Приједор и
улицама у насељима управља општина
Приједор преко Одјељења за стамбено
комуналне послове које је надлежно да води
евиденцију, издаје сагласности, одобрења,
дозволе, покреће и води поступке, а у складу
са Законом и овом Одлуком.
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Члан 7.
На основу члана 3. ове Одлуке за локалне
путеве утврђују се следећи путни правци и
то:
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РБ

Број
пута

ПУТНИ ПРАВАЦ

Врста коловоза
асфалт
макадам

1.

Л01-15

Тукови (б. пумпа) - Волар - Радомировац

5,4

11,8

2.

Л02-406

Доња Љубија - Миска Глава - Агићи

9,5

3,0

3.

Л03-406

Редак - Горња Равска – Марини

1,6

6,0

4.

Л04-4

Козарац (М-4) – Трнопоље (ж. станица)

5,6

-

5.

Л05

6.

Л06-05

7.

Л07-05

Т. Бунар - Марићка - Криваја – Г.Марићка

17,5

-

8.

Л08

Омарска – Нишевићи

6,1

-

9.

Л09

Урије - Ранч - Јапунџа - Мало Паланчиште

6,8

-

10.

Л10

11.

Л11-15

12.

Л12

13.

Приједор - Буснови - Кондићи - Радин Гај
16,6
(Р-405)
Петрово - Миљаковци - Ракелићи - Т.
7,9
Бунар

Укупна
дужина (км)
17,2
12,5
7,6
5,6

3,8

20,4

2,2

10,1
17,5
6,1
6,8

Стевића Мост - Д. Гаревци - Трнопоље 16,8
П. Гај – Омарска
В. Паланчиште - Бановићи
4,9
Орловци – Козаруша – Козарац –
17,7
Камичани – Ламовита – Бистрица

-

16,8

-

4,9

-

17,7

Л13-4

Брезичани – Јутрогошта

0,6

8,3

14.

Л14-15

Јеловац – Патрија - Мљечаница

-

6,7

15.

Л15-5

Кнежевићи – Пејићи

4,7

-

16.

Л16-4

Јакуповићи (М-4) – Кевљани (Л10)

2,0

2,4

17.

Л17-4

Тринаеста – Чејреци – Брезичани (М-4)

6,2

-

18.

Л18-4

Пети Неплан (М-4) – Ламовита – Лисина

2,4

5,6

19.

Л19-05

Буснови – Средња Марићка

0,2

3,1

20.

Л20-405

Омарска (Р-405а) – Марићка (Л07-05)

5,1

-

21.

Л08-4

Омарска (Л08) – Средња Омарска –
3,7
Бистрица (М-4)

1,7

УКУПНО

137,6

52,9

ИНДЕX

72,2 %

27,8 %

8,9
6,7
4,7
4,4
6,2
8,0
3,3
5,1
5,4
190,5
100 %
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НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА
ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР
Члан 8.
За некатегорисане путеве од значаја за општину Приједор утврђују се следећи путни правц

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Број
пута
Н01
Н02
Н03
Н04
Н05
Н06
Н07
Н08
Н09
Н10
Н11

12.

Н12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Н13
Н14
Н15
Н16
Н17
Н18
Н19
Н20
Н21
Н22
Н23
Н24
Н25
Н26
Н27
Н28
Н29
Н30
Н31

32.

Н32

33.

Н33

34.

Н34

35.

Н35

РБ

36. Н36
УКУПНО

ПУТНИ ПРАВАЦ
Каваниште – Божићи – Сотонице
Брезичани – Марини
Волар – Цикоте – мост
Трзна – Цикоте
Кончари – Буцале
Хамбарине – Ризвановићи – Бишћани
Редак (Р406) – Бришево
Расавци – Горњи Расавци – Бришево
Г. Пухарска – Ц. Долина – Букова Коса
Жегер – Чараково – Брђани – Пољски пут
Пољски пут (М-15) – Зецови
Доњ Драготиња – Горња Драготиња – дом
– Миљуши
Доњи Гаревци – Монтер – Орловци (М-4)
Петров Гај – Средња Марићка
Обилазница – Гаћани – Пејићи – Усорци
Јутрогошта – Јеловац (М-15)
Врбица – Бабићи – Бакали
Житопромет – Доњи Гаревци
Љескаре – Калајево
Шурковац – Слика
Хамбарине – Чараково
Пашинац – В. Паланчиште – Букова Коса
Козаруша – Јаруге
Средња Ламовита (М-4) – Омарска
Д. Петров Гај – Г. Петров Гај – Камичани
Жути пут – Миљаковци (Л06-05)
Горња Марићка – Градина (црква)
Саничани – Ракелићи (црква)
Љубија - Раљаш
Чејреци - Крпељево
Д. Ламовита – Економија – С. Ламовита
Миска Глава (дом) – Ђурићи – Горња
Равска (Л03-406)
Нишевићи (Л08) – Средићи (гробље) –
Пискавица
Југовци – Чемерница
Средња Омарска (Јокићи) – Граховци –
Бистрица (М-4)
Бистрица (М-4) – Перин Бунар (Л12)

Врста коловоза
асфалт
макадам
0,1
4,0
0,6
7,7
4,2
4,0
1,2
2,8
3,6
4,5
1,5
6,1
1,9
2,1
1,4
4,3
2,1
0,5

Укупна
дужина (км)
4,1
8,3
4,2
4,0
4,0
3,6
4,5
7,6
4,0
5,7
2,6

1,3

6,2

7,5

3,0
0,4
5,3
0,4
0,5
1,4
1,2
4,5
2,2
0,2
2,0
0,1

4,5
1,0
3,0
5,0
2,3
1,8
1,6
0,7
5,8
1,8
3,9
2,2
2,0
1,8
1,2
1,5

3,0
4,9
6,3
3,0
5,0
2,7
2,3
1,6
2,1
5,8
3,0
4,5
6,1
2,2
2,0
2,0
2,0
1,2
1,6

-

8,3

8,3

-

2,5

2,5

-

0,7

0,7

3,0

0,9

3,9

41,9

2,1
97,0

2,1
138,9
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ИНДЕX
УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ, НАСЕЉИМА
ОМАРСКА, КОЗАРАЦ, ДОЊА ЉУБИЈА И
ЉУБИЈА
Члан 9.
Примарну уличну мрежу у Приједору, поред
улица Славка Родића, Козарске, Петра
Петровића Његоша, Краља Александра,
Радничке, Српских Великана, Војводе Степе
Степановића, чине и следеће улице:
- Светосавска, Николе Пашића, Академика
Јована Рашковића
- Краља Петра I Ослободиоца, Мухарема
Суљановића, Рахима Бајрамовића
- Алеја Козарског Одреда, Илије Бурсаћа,
Рудничка, Бране Прокопића, 25. маја
- Омладински пут, Милана Врховца, II
Крајишке бригаде
- Османа Џафића, Матије Гупца
Секундарну уличну мрежу у Приједору чине
остале улице које се прикључују на примарну
уличну мрежу, а које служе за повезивање
појединих урбаних градских насеља са
примарном уличном мрежом и осталим
насељима.
Приступне саобраћајнице су површине на
којима се одвија саобраћај по ма ком основу
(саобраћајнице око зграда и осталих објеката,
прилази паркинзима и сл.) и које се
прикључују на примарну или секундарну
уличну мрежу.
Члан 10.
Примарну уличну мрежу у насељу Омарска
чине следеће улице:
- Рудничка, Светосавска, Војводе Синђелића,
Академика Јована Рашковића, Николе
Пашића
Примарну уличну мрежу у насељу Козарац
чине следеће улице:
Младена
Стојановића,
Омладинска,
Партизанска, Раде Кондића
Примарну уличну мрежу у насељима Доња
Љубија и Љубија чине следеће улица:
- Абдулаха Курузовића, Драге Лукића, Тоне
Перића
САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА
Члан 11.
Примарне саобраћајнице у новим насељима
су:

30,2 %
69,8 %
100 %
a) Насеље „Аеродром I и II“Расадник
(М-15) – Рудничко насеље – Руди Чајевца –
Козарска .............................................Л = 600 м
б) Насеље Јањића пумпа Горњи Орловци (М4) – Врањеши – Доњи Орловци
(Л-10) ...............................................Л = 1500 м
ц) Насеље „Тополик“Стевића мост – Тополик
– Пруга – Житопромет .....................Л =1800 м
д) Насеља „Врбице“ и „Нова Орловача“
МИП – Мост – Нова Орловача – улица
Које Медића – Врбице – Житопромет
(Л-10) ...............................................Л = 2600 м
е) Насеље „Расавци“ Некатегорисани пут за
Горње Расавце – Избјегличко
насеље................................................Л = 700 м
ф) Насеље „Стари Воћњак“ Горњи Орловци
(М-4) – Стари Воћњак – Божићи ..Л = 3000 м
г) Насеље „Главица“Велико Паланчиште
(М-15) – Сточна пијаца – Главица I –
Главица II ........................................ Л = 500 м
х) Насеље „Каваниште“Каваниште – Мало
Паланчиште ........................(Л-09)Л = 1300 м
РЕКОНСТРУКЦИЈА – ИЗГРАДЊА,
ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПУТЕВА
Члан 12.
Реконструкцију – изградњу, одржавање и
заштиту локалних путева, некатегорисаних
путева од значаја за општину Приједор и
улица у насељима врши општина Приједор
путем Одјељења за стамбено комуналне
послове а примјеном Закона о јавним
путевима (Службени Гласник Републике
Српске број 03/04), Правилника о одржавању
јавних путева (Службени Гласник Републике
Српске број 23/05) и Закона о јавним
набавкама БиХ (Службени Гласник БиХ број
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 24/06 и 70/06).
Члан 13.
Рекострукција – изградња локалних путева,
некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор и улица у насељима
утврдиће се на основу посебног Програма
који ће израдити Одјељење за стамбено
комуналне послове и предложити скупштини
на усвајање.
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Члан 14.
Одржавање
локалних
путева,
некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор и улица у насељима врши
се на основу годишњег Програма одржавање
у оквиру кога се утврђује План рада зимске
службе.
Годишњи Програм из става 1. овог члана
утврђује Скупштина општине на приједлог
Одјељења за стамбено комуналне послове.
Годишњи Програм се мора утврдити и
уговорити до 15. новембра текуће године за
наредну годину.
Члан 15.
Савјети мјесних заједница доносе годишње
Програме одржавања некатегорисаних јавних
путева који су важни за функционисање
саобраћаја у мјесној заједници.
Надлежни орган општине Приједор је
обавезан да мјесним заједницама достави
смјернице за израду Програма из става 1.
овог члана.
Програме из става 1. овог члана мјесне
заједнице су обавезне доставити ресорном
органу општине Приједор (координатор за
мјесне заједнице) најкасније до 15. октобра
текуће године за наредну годину.
Члан 16.
Ради
заштите
локалних
путева,
некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор и улица у насељима
забрањено је стално или привремено
заузимање путева, улица и тротоара и
извођење радова који нису у вези са
одржавањем и реконструкцијом истих као и
вршење радњи којима би се могао оштетити
пут улица или тротоар, ометати или угрозити
саобраћај.
Изузетно од одредаба претходног става може
се дати сагласност за постављање у труп пута
или улице подземних инсталација (цјевовода,
каблова и сл.).
Сагласност, услове и начин извођења радова
из претходног става издаје Одјељење за
стамбено комуналне послове.
Члан 17.

Ради
заштите
локалних
путева,
некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор и улица у насељима и из
разлога безбједности саобраћаја забрањено је
остављање
грађевинског
или
другог
материјала (осим материјала који служи
одржавању) поред пута на растојању не
мањем од 5 метара рачунајући од ивице
путног појаса.
Путни појас путева из става 1. овог члана је
земљиште удаљено 1 метар од спољне ивице
попречног профила пута (спољна ивица
путног јарка, косине усјека, косине засјека,
стопе насипа, насипа и др.), а код улица 1
метар од спољне ивице банкине или
тротоара.
Заштитни појас је земљиште ширине 5 метара
рачунајући од спољне ивице путног појаса.
Изузетно из одредбе претходног става
Одјељење за стамбено комуналне послове, за
конкретне случајеве, може дати сагласност да
се смањи ширина заштитног појаса, ако то не
утиче на прегледност пута, безбједност
саобраћаја, а услови терена то дозвољавају.
Власник материјала из става 1. овог члана
дужан је да остављени материјал уклони из
заштитног појаса пута у року од 15 дана од
дана остављања поред пута, а терен доведе у
првобитно стање.
Члан 18.
Власник односно корисник земљишта или
објекта поред локалног пута, некатегорисаног
пута од значаја за општину Приједор и улице
у насељу дужан је да, о свом трошку, уредно
одржава живо растиње поред пута и редовно
орезује гране дрвећа које се налазе у
саобраћајном профилу пута.
Висина живог растиња поред пута и улица у
зони раскрсница или кривина може износити
највише 0,6 метара рачунајући од најниже
ивице коловоза.
Минимална удаљеност живог растиња од
ивице коловоза односно ивице тротоара је 1
метар.
Члан 19.
Власник односно корисник земљишта или
објекта поред локалног пута, некатегорисаног
пута од значаја за општину Приједор и улице
у насељу дужан је да, о свом трошку, редовно
одржава (чисти и коси) путни јарак, у стању
које омогућава несметано отицање вода из
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истог, и то у дужини у којој се земљиште
граничи са путем.
Приликом изградње прикључка на пут или
улицу власник односно корисник земљишта
је дужан обавезно изградити уздужни
пропуст испод прикључка ако на том мјесту
постоји путни јарак или се промјеном нивоа
земљишта укаже потреба за путним јарком.
Уздужни пропуст мора бити довољне
пропусе моћи да омогући неометано отицање
површинских вода из путног јарка.
Члан 20.
У улицама на којима постоје сливне решетке
(сливници) или канализација, за вријеме
зимског одржавања путева и улица, није
дозвољена употреба абразивног материјала
(камена ситнеж и сл.).
Члан 21.
На мјестима гдје се скупљају грађани као што
су спортски терени, стадиони, дворане,
школе, пословни објекти поред пута или
улица мора се поставити заштитна ограда или
специјално техничко средство за регулацију
саобраћаја (стубићи, банкине, клупе и сл.).
Поред локалних путева и некатегорисаних
путева од значаја за општину Приједор са
израженим већим интензитетом саобраћаја,
гдје се држи или задржава стока као што су
пијаце и пашњаци мора се поставити
заштитна ограда.
Заштитну ограду и специјална техничка
средства за регулацију саобраћаја из става 1.
и 2. овог члана дужни су да поставе и
одржавају власници објеката или земљишта
односно корисници земљишта.
Ако власник односно корисник не поступи у
складу са одредбама претходног става,
Одјељење за стамбено комуналне послове ће
поставити и одржавати заштитну ограду или
специјална техничка средства за регулацију
саобраћаја о трошку власника или корисника.
Потребу за постављање заштитне ограде или
другог специјалног техничког средства за
регулацију саобраћаја поред улица или
локалног пута као и начин њиховог
одржавања утврђује Одјељење за стамбено
комуналне послове општине Приједор.

ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ОД
ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ПРИЈЕДОР И
УЛИЦА У НАСЕЉИМА
Члан 22.
Финансирање
локалних
путева,
некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор и улица у насељима
утврђено је члановима од 53. до 58. Закона о
јавним
путевима
(Службени
Гласник
Републике Српске број 03/04). Финансирање
се може вршити и из других извора (из
прихода Буџета Општине, учешћа грађана,
донаторских и кредитних средстава и др.)
Члан 23.
Накнада за ванредну употребу локалних
путева, некатегорисаних путева од значаја за
општину Приједор и улица у насељима се
односи на празна и натоварена моторна
возила, специјална радна и прикључна возила
као и на скупове возила који прекорачују
највеће дозвољене димензије или масу или
осовинско оптерећење, а који су одређени
Законом или другим прописима као и
постављеним саобраћајним знацима.
Накнада из претходног става се односи и на
евентуалне штете на путевима, улицама и
путним објектима.
Обрачунавање накнаде за прекорачење
дозвољених димензија
Члан 24.
Накнада за прекорачење највеће дозвољене
дужине, ширине или висине обрачунава се на
следећи начин:
- за прекорачење дозвољене дужине
до 20 % .......................................... 0,10 КМ/к
- за прекорачење дозвољене дужине
преко 20 % ..................................0,20 КМ/км
- за прекорачење дозвољене ширине
од 2,51 м до 3,00 м.......................0,10 КМ/км
- за прекорачење дозвољене ширине
од 3,01 м до 4,00 м ......................0,20 КМ/км
- за прекорачење дозвољене ширине
преко 4,00 м .................................0,30 КМ/км
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- за прекорачење дозвољене висине
од 4,01 м до 4,50 м .......................0,10 КМ/км
- за прекорачење дозвољене висине
преко 4,50 м ..................................0,20 КМ/км

Члан 28.
Накнада за прекорачење дозвољене укупне
масе се израчунава по формули:
За појединачне превозе:
Накнада (КМ) = јединични износ накнаде
(КМ/км) x дужина релације (км) x број тона
које прекорачују дозвољену укупну масу (т)

Члан 25.
Накнада
за
прекорачење
дозвољених
димензија обрачунава се посебно за свако
прекорачење.
У случају да возило са или без терета
истовремено прекорачује више димензија,
укупна накнада представља збир накнада за
прекорачење по појединим димензијама.
Обрачунавање накнаде за прекорачење
дозвољене укупне масе

За вишедневне превозе:
Накнада (КМ) = јединични износ накнаде
(КМ/км) x дневна дужина релације (км) x
број тона које прекорачују дозвољену укупну
масу (т) x број дана вршења ванредног
превоза
Укупна маса је збир масе возила и терета на
возилу.
Обрачунавање накнаде за прекорачење
дозвољеног осовинског оптерећења

Члан 26.
Када возило или ауто воз прекорачује
дозвољену укупну масу од 40 тона накнада се
обрачунава за сваку тону прекорачења и то:
- за прекорачење укупне масе
од 41 т до 60 т...............................0,15 КМ/км
- за прекорачење укупне масе
од 61 т до 80 т ..............................0,30 КМ/км
- за прекорачење укупне масе преко
80т..................................................1,20 КМ/км
Када возило или ауто воз прекорачује
дозвољену
укупну
масу
одређену
саобраћајним
знаком накнада се обрачунава за сваку тону
прекорачења и то:
- за прекорачење укупне масе до 5 т преко
ограничења ..................................0,30 КМ/км
- за прекорачење укупне масе од 5,1 т до
10 т преко ограничења ...............0,50 КМ/км
- за прекорачење укупне масе преко
10 т преко ограничења .............2,00 КМ/км

Члан 29.
Када возило или ауто воз прекорачује
дозвољено осовинско оптерећење одређену
законским
актима
или
постављеним
саобраћајним знаком накнада се обрачунава
за сваку тону прекорачења и то:

Прекораче
ње тона

1
2
3
4
5

Члан 27.
Ако је ограничено осовинско оптерећење на
путу или дионици пута, онда је ограничена и
укупна дозвољена маса и то:
ако је осовинско оптерећење ограничено на 8
тона онда је дозвољена укупна маса
ограничена на 32 тоне
ако је осовинско оптерећење ограничено на 6
тона онда је дозвољена укупна маса
ограничена на 24 тоне

6
7
8
9
10

Дозвољено
оптерећење на путу
10
8
т/осовин т/осовин
и
и
0,50
0,60
КМ/км
КМ/км
2,00
- 2,10
““3,50
- 3,60
““5,90
- 6,10
““8,90
- 10,50 ““12,50 - 14,50 ““17,00 - 20,00 ““20,50 - 24,00 ““26,50 - 31,00 ““33,00 - 38,00 -

осовинско
6
т/осовин
и
0,70
КМ/км
2,20
“3,70
“6,50
“12,00 “18,50 “25,00 “35,00 “49,00 “65,00 -
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Члан 30.
Уколико је на одређеном путу, односно
дијелу
пута
ограничено
осовинско
оптерећење за једну осовину, подразумјева се
да је ограничено осовинско оптерећење и за
двострукту (троструку итд.) осовину и то:
- код ограничења осовинског оптерећења на 8
тона по једној осовини, ограничење
осовинског оптерећења за двоструку осовину
је 12,8 тона
- код ограничења осовинског оптерећења на 6
тона по једној осовини, ограничење
осовинског оптерећења за двоструку осовину
је 9,6 тона
вишеструком
осовином
(двострука,
тострука итд.) сматра се осовина код која
међусобно растојање сусједних осовина
износи од 1,0 до 2,0 метара и која је
конструисана тако да се аутоматски
изједначава оптерећење на сусједним
осовинама те вишеструке осовине, а укупно
дозвољено осовинско оптерећење такве
двоструке осовине износи 16 тона, троструке
24 тоне, четвороструке 32 тоне итд, ако је на
путу дозвољено осовинско оптерећење за
једну (једноструку соло) осовину од 10 тона.

накнада се обрачунава и наплаћује за свако
прекорачење појединачно.
Члан 32.
За доставна возила која се континуирано
крећу градским улицама, ради доставе робе, и
на тај начин прекорачују ограничења укупне
масе, може се издати дозвола за ванредни
превоз на три мјесеца, у паушалном износу
од 200 КМ, стим да укупна маса доставног
возила не прелази 8 тона.
На захтјев превозника накнада за ванредни
превоз може се слободно уговарати само у
случајевима да се ради о континуираном
превозу расутих роба (руде, пјеска, шљунка
итд.). Висину накнаде утврђује Одјељење за
стамбено комуналне послове општине
Приједор. Накнада мора износити минимално
50% од накнаде израчунате у члану 28. ове
Одлуке.
У случају да се не постигне договор из
претходног става и не потпише се уговор о
вршењу ванредног превоза примјењиват ће се
одредбе ове Одлуке.
Члан 33.
Превозник сноси цјелокупну одговорност за
вршење ванредног превоза:

Обрачун накнаде за прекорачење дозвољеног
осовинског оптерећења вишеструке осовине
врши се тако да се од стварног укупног
оптерећења такве осовине одузме дозвољено
осовинско оптерећење те осовине и подјели
се са бројем осовина у њеном саставу и тако
добије прекорачење дозвољеног осовинског
оптерећења за једну осовину.

без дозволе,
супротно условима у одобрењу,
за штету која настане на имовини правних и
физичких лица, односно за угрожавање
живота и здравља људи,
Члан 34.
Други трошкови који могу настати у вези са
ванредним превозом су:

Затим се у табели из члана 29. ове Одлуке
очита прописана накнада у КМ/км и помножи
са коефицијентом 1,375 за двоструку
осовину, 1,657 за троструку и 1,892 за
четвороструку осовину и тако се добије
накнада за вишеструку осовину.

трошкови израде ситуације трасе, те
подужног и попречног профила
трошкови израде техничке документације за
потребе радова осигурања и друге претходне
радње
трошкови претходног и накнадног ванредног
и специјалног прегледа пута и путних
објеката
трошкови извођења радова осигурања и
других претходних радова

Члан 31.
Кад
ванредни
превоз
прекорачује
истовремено дозвољене димензије и/или
осовинско оптерећење и/или укупну масу,
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трошкови за радове на успостављању
првобитног стања
трошкови за ванредни контролни преглед
ванредног терета прије његовог почетка или
касније код вршења превоза
трошкови за оправку насталих видљивих
штета на путу и путним објектима
трошкови пратње и слично
Трошкови из претходног става нису утврђени
и обухваћени накнадама на основу ове
Одлуке, па је превозник дужан да их плати
посебно, без обзира на регистрацију возила,
на основу стварно утврђених трошкова и
испостављених рачуна.
Члан 35.
Одобрење за вршење ванредног превоза
издаје Одјељење за стамбено комуналне
послове општине Приједор при чему се
обрачунава и наплаћује накнада.
Члан 36.
Предузећа која по уговору одржавају путеве
и улице на територији општине Приједор
ослобађају се плаћања накнаде за ванредне
превозе у случају када својим возилима,
искључиво за потребе одржавања путева и
улица, врше превоз каменог агрегата,
асфалтне масе, сопствених или узетих у закуп
грађевинских и других машина и опреме.
Обрачунавање накнаде за локацију и
изградњу објеката у заштитном појасу путева
и улица
Члан 37.
Саобраћајну сагласност - сагласност за
локацију и изградњу објеката поред пута или
улице као и сагласност за прикључак објекта
на пут или улицу издаје Одјељење за
стамбено комуналне послове општине
Приједор.
Одјељење за стамбено комуналне послове
обрачунава и наплаћује једнократну накнаду
за давање Сагласности из претходног става.
Одјељење за просторно уређење општине
Приједор је обавезно да у поступку издавања
дозволе за грађење објекта од подносиоца
захтјева затражи да прибави Сагласност из
става 1. овог члана

Члан 38.
Накнада за давање сагласност за локацију и
изградњу објеката у заштитном појасу
локалног пута, некатегорисаних путева од
значаја за општину Приједор и улица у
насељима који се прикључују на исте износи:
1. за локацију и изградњу бензинске станице
бруто површине до 500 м2 .. 5.000,00 КМ а
изнад те површине додатно 10 КМ за сваки
м2 бруто површине
2. за локацију и изградњу бензинске станице
бруто површине до 300 м2 .......3.000,00 КМ а
изнад те површине додатно 10 КМ за сваки
м2 бруто површине
3. за локацију и изградњу бензинске станице
бруто површине до 150 м2 .......1.500,00 КМ а
изнад те површине додатно 10 КМ за сваки
м2 бруто површине
4. за доградњу постојеће бензинске станице
(проширење капацитета) ........ 10 КМ/м2
бруто површине
5. за локацију и изградњу комерцијалних
објеката (без бензинских станица):
- мотели, хотели, ресторани ............700,00 КМ
- аутосервиси, аутопраонице, вулканизерске
радње, ............................................ 500,00 КМ
- продавнице, продавнице ауто дјелова,
мањи угоститељски објекти
(кафане)...........................................300,00 КМ
6. за проширење или доградњу објеката из
тачке 5. овог члана .........................300,00 КМ
7. за локацију и изградњу стабилног
постројења за резање дрвене грађе
(минимална удаљеност од путног појаса
10 метара) ...................................2.500,00 КМ
8. за локацију и изградњу стамбено
пословног објекта...........................700,00 КМ
9. за локацију и изградњу стамбеног
објекта..............................................250,00 КМ
10.за привремену локацију и изградњу
монтажно демонтажног објекта (киоск,
минимална удаљеност од ивице коловоза 3
метра): до 10 м2 бруто површине 150,00 м2
до 20 м2 бруто површине............ 300,00 КМ
11. за локацију и изградњу прикључка на пут
или улицу:
- за физичка лица (стамбени
објекат). ........................................100,00 КМ
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- за физичка лица (стамбено пословни
објекат) ......................................... 300,00 КМ
- за физичка лица (пословни објекат,
стамбене зграде и сл.) ...................500,00 КМ
- за правна лица (пословни објекти, стамбене
зграде, пољопривредни објекти
и сл.).................................................800,00 КМ
12.за полагање инфраструктурних водова
(водовод, гасовод, канализација, ПТТ и
електроинсталација) кроз труп пута и
путне објекте:
- са прекопом трупа пута ...............300,00 КМ
- са бушењем трупа пута ................150,00 КМ
- са вјешањем на путни објекат или са
провлачењем кроз путни објекат 150,00 КМ
13. за полагање инфраструктурних водова
(водовод, гасовод, канализација, ПТТ и
електроинсталација) паралелно са
осовином пута, а поред трупа
пута: .............................................0,50 КМ/м
14. за остале привредне дјелатности које
користе путно земљиште или се
прикључују на пут .................... 300,00 КМ
Члан 39.
Висина накнада утврђених у члану 38. ове
Одлуке односи се на локалне путеве и
примарну уличну мрежу. За некатегорисане
путеве од значаја за општину Приједор и
остале улице у насељима накнада из члана
38. ове Одлуке умањује се за 50 %.
Обрачунавање накнаде за постављање
реклама и натписа у заштитном појасу путева
и улица
Члан 40.
Поред локалних путева, некатегорисаних
путева од значаја за општину Приједор и
улица у насељима могу се постављати
рекламе и други натписи само у складу са
Законом, Одлуком о јавном оглашавању на
подручју општине Приједор и овом Одлуком.
Одобрење за постављање реклама и натписа,
на захтјев власника или корисника, издаје
Одјељење за стамбено комуналне послове
општине Приједор.
Члан 41.

Рекламе и натписи постављене у путном и
заштитном појасу путева и улица ни у ком
случају не смију да угрожавају безбједно и
неометано одвијање саобраћаја, смањују
прегледност пута, прегледност раскрснице и
сл.
Члан 42.
У случају не придржавања одредаба из
чланова 40. и 41. ове Одлуке, власник
рекламе или натписа је дужан да исте уклони
о свом трошку. У супротном рекламе или
натписе ће уклонити Одјељење за стамбено
комуналне послове о трошку власника
односно корисника.
Члан 43.
Прије
издавање
Одобрења,
Дозвола,
Сагласности и сл. одређених овом Одлуком
Одјељење за стамбено комуналне послове
може затражити од подносиоца захтјева да
прибави стручно мишљење о утицају на
безбједност саобраћаја, прегледност пута,
прегледност раскрсница и др.
Подносилац захтјева дужан је стручно
мишљење из претходног става прибавити о
сопственом трошку.
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 44.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врше
саобраћајни
инспектори
и
комунална
полиција у оквиру своје надлежности у
сарадњи са радницима полиције.
Члан 45.
У вршењу послова инспекцијског надзора
при спровођењу ове одлуке саобраћајни
инспектор је посебно овлаштен да:
1. забрани извођење радова, односно
обустави радове који се изводе у путном
појасу супротно члану 16. ове Одлуке
2. нареди уклањање грађевинског или другог
материјала (осим материјала који служи
одржавању)
постављеног
поред
пута
супротно одредбама члана 17. ове Одлуке
3. нареди постављање заштитне ограде у
складу са чланом 21. ове Одлуке
4. самостално или у сарадњи са радницима
полиције заустави возило ради контроле
вршења ванредног превоза
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5. не очисти путни јарак или не постави
пропуст у складу са чланом 19. ове Одлуке
Члан 46.
У вршењу послова надзора при спровођењу
ове одлуке комунални полицајац је посебно
овлаштен да:
1. забрани извођење радова, односно
обустави радове на постављању инсталација
у труп пута који се изводе без Сагласности
или супротно условима из Сагласности
(члану 16. став 2. и 3.)
2. нареди, власнику односно кориснику
земљишта поред пута или улице, да живо
растиње поред пута или улице сасјече
потпуно или на мању висину од висине из
става 2. члана 18. ако се утврди да наведено
растиње угрожава безбједно одвијање
саобраћаја, смањује прегледност пута или
прегледност на раскрсници
3. нареди, власнику односно кориснику
земљишта поред пута или улице, изградњу
пропуста који ће бити довољне пропусне
моћи како би се омогућило неометано
отицање вода из путног јарка ако се утврди
да је изграђени пропуст недовољне пропусне
моћи (члан 19.)
4. нареди уклањање реклама и натписа из
заштитног
појаса
путева
и
улица
постављених у супротности са члановима 40.
и 41. ове Одлуке
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
Новчаном казном од 500 КМ до 3000 КМ
казниће се за прекршај самостални
привредник, предузеће или друго правно
лице ако:
1. изводи радове супротно одредбама члана
16. ове Одлуке
2. изводи радове на постављању инсталација
у труп пута без Сагласности или супротно
одредбама из Сагласности (члан 16. став 2.
и 3.)
3. остави грађевински материјал супротно
одредбама члана 17. ове Одлуке
4. не одржава живо растиње поред и изнад
пута у складу са чланом 18. ове Одлуке

6. не поступи у складу са чланом 20. ове
Одлуке
7. на постави заштитну ограду у складу са
чланом 21. ове Одлуке
8. врши ванредни превоз без дозволе или
супротно условима одређеним у дозволи
(члан 35.)
9. изгради прикључак на пут без сагласности
(члан 37.)
10. постави рекламу или натпис у заштитном
појасу пута или улица без одобрења или
супротно условима одређеним у одобрењу
(члан 40, 41. и 42.)
11. не поступи по налогу инспектора или
комуналног полицајца (члан 45. и 46.)
За прекршај из претходног става казниће се и
одговорно лице у предузећу или другом
правном лицу новчаном казном у износу од
200 КМ до 500 КМ.
Члан 48.
Новчаном казном од 300 КМ до 700 КМ
казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. изводи радове супротно одредбама члана
16. ове Одлуке
2. остави грађевински материјал супротно
одредбама члана 17. ове Одлуке
3. не одржава живо растиње поред и изнад
пута у складу са чланом 18. ове Одлуке
4. не очисти путни јарак или не постави
пропуст у складу са чланом 19. ове Одлуке
5. на постави заштитну ограду у складу са
чланом 21. ове Одлуке
6. изгради прикључак на пут без сагласности
(члан 37.)
7. постави рекламу или натпис у заштитном
појасу пута или улица без одобрења или
супротно условима одређеним у одобрењу
(члан 40. и 41.)
8. не поступи по налогу инспектора или
комуналног полицајца (члан 45. и 46.)
Члан 49.
Новчаном казном од 100 КМ до 200 КМ
казниће се возач теретног возила који врши
ванредни превоз без дозволе или супротно
условима из дозволе (члан 35.)
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 50.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о локалним путевима,
некатегорисаним јавним путевма и улицама у
насељима (Службени гласник општине
Приједор број 02/2003).
Члан 51.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-022-103/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.09.07. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
**
102
На основу члана 15. Закона о уређењу
простора («Сл. Гласник Републике Српске»,
бр. 84/02- пречишћени текст), члана 30.
Закона о локалној самоуправи («Службени
гласник Републике Српске», бр 101/04, 42/05,
118/05) и члана 18. Статута општине
Приједор («Службени гласник општине
Приједор», бр. 5/05), Скупштина општине
Приједор на XXXIII на сједници одржаној
дана
13.09.2007. године, донијела је
слиједећу
ОДЛУКУ
о одређивању и обиљежавању имена насеља,
улица и тргова и означавању зграда
бројевима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, утврђују се услови и начин
одређивања и обиљежавања имена насеља,
улица и тргова, начин означавања зграда
бројевима, вођење регистра и санкције за
повреде одредаба ове одлуке.
Члан 2.
На подручју насеља градског карактера,
Приједора, као и у другим насељеним
мјестима са преко 2.000 становника, обавезно

је одређивање имена насеља, улица и тргова
и обиљежавање зграда бројевима.
У насељеним мјестима и насељима
која нису обухваћена ставом 1. овог члана,
није обавезно одређивање имена улица и
тргова, али је обавезно обиљежавање зграда
бројевима.
Члан 3.
На подручју насеља градског карактера,
Приједора, два или више насеља, двије или
више улица, као и два или више тргова, не
могу имати исти назив, а двије или више
зграда у истој улици, или на истом тргу, не
могу се означити истим бројем.
II ОДРЕЂИВАЊЕ ИМЕНА
НАСЕЉА, УЛИЦА И ТРГОВА
Члан 4.
Насељу, улици или тргу може се дати име
које има географска, етнографска, нумеричка
и друга прикладна обиљежја, као и име умрле
знамените личности.
Скупштина
општине ће својом
посебном одлуком а на Приједлог Комисије
из члана 5. ове одлуке, утврдити критерије за
одређивање имена насеља, улица и тргова.
Члан 5.

Име новог насеља, улице или трга, као и
промјену постојећег имена насеља, улице
или трга, утврђује, одлуком, Скупштина
општине, а на приједлог комисије коју
Скупштина општине именује из реда
научних и стручних радника, и
одборникаи Скупштине општине и уз
прибављено мишљење Министарства
надлежног за послове урбанизма.
Члан 6.
Иницијативу за давање или промјену имена
насеља, улице или трга, односно да је насеље,
улица или трг престао да постоји, могу
покренути заинтересовани грађани, органи,
организације и институције.
Иницијатива се покреће писменим путем, уз
образложење приједлога, код одјељења
надлежног за стамбено комуналне послове.
Члан 7.
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Када се према Регулационом плану или
Плану парцелације, планира изградња новог
насеља, дијела насеља, улице или трга,
одјељење надлежно за просторно уређење и
планирање је дужно, у року од 30 дана од
дана ступања на снагу Одлуке о усвајању
Регулационог плана, или Плана парцелације,
о истом обавијестити одјељење надлежно за
стамбено комуналне послове.
III ОБИЉЕЖАВАЊЕ ИМЕНА УЛИЦА И
ТРГОВА И ОЗНАЧАВАЊЕ ЗГРАДА
БРОЈЕВИМА
Члан 8.
Име улице се обиљежава таблама које се
постављају на фасаде зграда и то на почетку
и на крају обе стране улице и на свакој
раскрсници улице.
Ако на почетку, на крају или на раскрсници
улице нема зграде, или ако је зграда толико
удаљена од коловоза улице, да табла
постављена на њу не би била уочљива, табла
са именом улице поставља се на метални
стуб, обојен наизмјенично плавом и бијелом
бојом.
Члан 9.
Име трга обиљежава се таблама које се
постављају на улазу сваке улице на трг.
Ако на улазу на трг нема погодног објекта на
који би се табла поставила, постављање се
врши на начин прописан ставом 2. члана 8.
Члан 10.
Табле којима се обиљежавају имена улица и
тргова, постављају се на уочљива мјеста, на
висини која не може бити нижа од 2,5 метара.
Члан 11.
Табле за обиљежавање имена улица и тргова
израђују се од емајлираног лима, тамноплаве
су боје и димензија 50x30 центиметара.
Текст имена улице, односно трга, исписује се
бијелом бојом, великим штампаним словима.
Члан 12.
Бројеви зграда (кућни бројеви) означавају се
таблицама које, поред броја, садрже и име
улице, односно трга на којем се зграда
налази.

Бројеви зграда у насељеним мјестима и
насељима из члана 2. став 2. ове одлуке,
означавају се таблицама које, поред броја,
садрже и име насељеног мјеста, односно
насеља.
Члан 13.
Таблица са кућним бројем се поставља на
уочљиво мјесто, изнад или са десне стране
улаза у зграду, ако је то погoдније, на уличну
страну зграде (фасаде), на висини која не
може бити мања од 2,20 метара.
Таблица се може поставити и ниже уколико
зграда нема довољно висине, али не ниже од
1,80 метара.
Улаз у зграду, одређује припадност улици,
односно тргу.
Зграде за привремену употребу (киоск,
гаража, љетна кухиња и слично), као и
пословни објекти који се налазе у истом
дворишту са зградом за становање, неће се
обиљежавати бројевима.
Члан 14.
Ако зграда има више улаза, сваки улаз има
посебан број.
Ако би означавање улаза у зграду кућним
бројевима, изазвало потребу промјене кућних
бројева на сусједним зградама, сви улази у
зграду означиће се истим кућним бројем, уз
додавање посебне словне ознаке за сваки
улаз.
Ако би означавање новоизграђене зграде
кућним бројем захтијевало промјену кућних
бројева
на
постојећим
зградама,
новоизграђена зграда ће се означити бројем
прве сусједне зграде, која има мањи кућни
број, с тим што ће се том броју додати словна
ознака.
Словна ознака уз број зграде, додаје се по
азбучном реду и чини саставни дио кућног
броја.
Члан 15.
У насељеним мјестима у којима улице и
тргови имају утврђена имена, обиљежавање
зграда бројевима, врши се посебно за сваку
улицу и трг.
Члан 16.
Означавање зграда бројевима у улицама на
подручју насељеног мјеста Приједора, врши
се у смјеру од центра насељеног мјеста,
према периферији.
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Члан 17.
У насељу које чини засебну урбанистичку
цјелину, означавање зграда бројевима
започиње од стране на којој у насеље улази
главна саобраћајница која води од центра
града до тог насеља, а означавање осталих
улица, равна се према тој саобраћајници.
Члан 18.
Означавање зграда кућним бројевима у
насељеним мјестима у којима улице и тргови
имају утврђена имена, врши се тако што се
зграде са лијеве стране улице означавају
непарним бројевима, почев од броја 1, а
зграде са десне стране улице парним
бројевима, почев од броја 2.
У улицама у којима се све зграде налазе са
једне стране улице, као и на трговима,
означавање зграда бројевима врши се у
непрекинутом низу почев од броја 1.
Означавање зграда бројевима у насељеним
мјестима из члана 2. става 2. ове одлуке,
врши се у непрекинутом низу почев од броја
1. и то оним редом који на најпогоднији и
најкраћи начин повезује зграде.
Члан 19.
Таблица кућног броја се израђује од
емајлираног лима и тамноплаве је боје,
димензија 20 x 15 цм.
Број зграде, словна ознака, име улице, трга
или насељеног мјеста, исписују се бијелом
бојом.
Текст имена улице, трга или насељеног
мјеста, исписује се великим штампаним
словима.
Висина броја и словне ознаке, једнака је
најмање двострукој висини слова којима је на
истој таблици исписано име улице, трга или
насељеног мјеста.
Члан 20.
Кућни број, одређује својим актом, одјељење
надлежно за стамбено комуналне послове.
Члан 21.
Подаци о насељима, улицама, трговима и
зградама, воде се у посебном регистру, који
води одјељење надлежно за стамбено
комуналне послове.

Упутство о садржини, облику и начину
вођења регистра, доноси начелник општине.

Члан 22.
Набавку и постављање табли са именима
улица и тргова, врши одјељење надлежно за
стамбено комуналне послове.
Набавку таблица са бројевима зграда, врши
одјељење из става 1. овог члана, а трошкове
сноси и постављање врши власник, односно
корисник зграде или заједница која управља
зградом.
Власник, односно корисник зграде или
заједница која управља зградом, дужан је да
на позив и по налогу надлежног одјељења, у
остављеном року, уплати трошкове набавке
таблица са бројем зграде, преузме и постави
таблицу са бројем зграде на одговарајуће
мјесто на згради, на начин којим се не
оштећује фасада и зид зграде.
Уколико власник, односно корисник зграде
или заједница која управља зградом не
поступи у смислу претходног става,
надлежно одјељење ће извршити постављање
таблице о његовом трошку.
Члан 23.
Власник, односно корисник зграде или
заједница која управља зградом, дужни су
омогућити постављање табле са именом
улице или трга, односно таблице са кућним
бројем.
Члан 24.
Забрањено је неовлаштено постављање или
скидање табли са именима улица и тргова, и
таблица са кућним бројевима.
Члан 25.
Инвеститор нове зграде је дужан да, најмање
30 дана прије подношења захтјева за
одобрење употребе зграде или почетка
коришћења зграде, поднесе захтјев за
означавање зграде кућним бројем, и уплати
новчана средстава потребна за набавку
таблице са кућним бројем.
Члан 26.
Власник, односно корисник зграде или
заједница која управља зградом, дужан је у
року од 15 дана, од дана нестанка или
оштећења таблице кућног броја, пријавити
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надлежном
одјељењу,
нестанак
или
оштећење таблице и уплатити новчана
средства, потребна за набавку нове таблице.
Члан 27.
Надлежно одјељење је дужно, у року од 3
мјесеца од дана утврђивања или промјене
имена улице или трга и одређивања или
промјене кућних бројева, поставити нове или
замијенити старе табле са именом улице или
трга, односно обезбиједити постављање
нових, или замјену старих таблица са кућним
бројевима.
Трошкове промјене кућног броја сноси
Општина, ако се промјена врши у року
краћем од 10 година.
Члан 28.
Власник, односно корисник зграде, или
заједница која управља зградом , дужни су
прије него што започну рушење зграде која је
означена кућним бројем, о томе писмено
обавијести надлежно одјељење.
IV НАДЗОР
Члан 29.
Надзор над примјеном одредаба ове одлуке
врши комунална полиција.
Члан 30.
Орган надлежан за надзор над примјеном
одредаба ове одлуке, има право и дужност, да
рјешењем налаже правним субјектима и
физичким лицима отклањање одређених
недостатака и предузимање других мјера
прописаних законом и овом одлуком, као и
да у складу са одредбом члана 32. Закона о
прекршајима («Сл. Гласник РС», бр. 34/06),
изриче новчане казне и заштитне мјере
издавањем прекршајног налога, те подноси
захтјеве за покретање прекршајног или
кривичног поступка код надлежног суда.

1. ако не уплати трошкове набавке таблице са
кућним брпјем, или ако по позиву надлежног
одјељења не преузме или не постави на
одговарајуће мјесто таблицу са кућним
бројем (члан 22. став 3.),
2. ако онемогући постављање табле са
именом улице или трга, или таблице са
кућним бројем (члан 23.),
3. ако неовлаштено постави, или уклони
таблу са именом улице или трга, или таблицу
са кућним бројем (члан 24.),
4. ако надлежном одјељењу у одређеном року
не поднесе захтјев за означавање нове зграде
кућним бројем (члан 25.),
5. ако у одређеном року не пријави нестанак
или оштећење таблице са кућним бројем
(члан 26.),
6. ако писмено не обавијести надлежно
одјељење о рушењу зграде која је означена
кућним бројем (члан 28.).
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу,
новчаном казном у износу од 50,00 до 150,00
конвертибилних марака.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се самостални привредник, новчаном казном
у износу од 200,00 до 500,00 конвертибилних
марака.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се физичко лице, новчаном казном у износу
од 50,00 до 150,00 конвертибилних марака.
VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да
важи Одлука о одређивању имена насеља,
улица и тргова и обиљежавању зграда
бројевима («Службени гласник општине
Приједор», број 8/88).

V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».

Члан 31.
Новчаном казном у износу од 500,00 до
1.000,00 конвертибилних марака, казниће се
правно лице:

Број:01-022-100/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор, СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 50. Закона о уређењу
простора-Пречишћени текст („ Службени
гласник Републике Српске“, број 84/02) и
члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05),
Скупштина општине Приједор, на XXXIII
сједници одржаној дана 13.09.2007. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о измјени и допуни Регулационог плана
„Козарац – Центар“
Члан1.
Доноси се измјена и допуна Регулационог
плана „Козарац – Центар“ (у даљем тексту:
измјена и допуна Плана).
Члан 2.
Границе простора који је обухваћен измјеном
и допуном Плана прецизније су одређене у
графичком дијелу измјене и допуне Плана.
Члан 3.
Елаборат измјене и допуне Плана састоји се
од текстуалног и графичког дијела.
- Текстуални дио измјене и допуне Плана
садржи:
А. Уводно образложење
В. Постојеће станје организације уређенја
и кориштенја простора и оцјена
природних и створених услова
Ц. Потребе ,могућности,циљеви и правци
просторног развоја
Д. План организације , уређења и
коришћења простора
Ђ. Одредбе и смјернице за провођење
Плана
Е. Оријентациони предрачун трошкова
уређења
- Графички дио Плана садржи следеће карте:
1. Постојеће стање са границом
обухвата..............................................Р 1:1 000
2. Извод iz Просторног Плана општине
Приједор......................................Р 1 :100 000
2.1 Извод из Регулационог плана ,,Козарац –
Центар“-план просторне
организације...................................Р 1:1 000
3. Валоризација постојећег грађевинског
фонда.. ...............................................Р 1:1 500

3.1План рушенја................................ Р 1: 1 500
4.Инженјерско - геолошкакарта.....Р 1:1500 и
Р1:1000

5.План намјене површина........... Р 1: 1500 и
Р1:1000
6.План просторне организације... .Р 1:1500 и
Р1:1000
7.План саобраћаја и нивелације ..Р 1:1500 и
Р1:1000
7.1. Попречни пресјеци саобраћајница.
Р 1:1500 и Р1:1000
8.Идејно рјешење нфраструктуре -синтезна
карта ............................... Р 1:1500 и Р1:1000
9. Идејно рјешење Хидротехничке
инфраструктуре...............................Р 1:1500
10. Идејно рјешење Електроенергетске
инфраструктура............Р 1:1500
11. Идејно рјешење Телекомуникација
Р 1:1500
12. Идејно рјешење Термотехничких
инсталација ...................................Р 1:1500
13. План грађевинских и регулационих
линија............................................Р 1:1000
14.План парцелације............................Р 1:1000
15.План парцелације - ломне тачке
и фронтови.....................................Р 1:1000
- Посебан дио: Књига 2
Подаци о валоризацији постојећих објеката
у подручју обухвата
Члан 4.
План се доноси на временски период 2007 –
2012. година.
Члан 5.
Елаборат измјене и допуне Плана израђен је
од стране стручне организације А.Д.„
Индустропројект “ Приједор у мјесецу мају
2007. године у папирној и дигиталној форми,
прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о доношењу Регулационог
плана „Козарац – Центар“ (Сл. гласник
општине Приједор бр.1/92).
Члан 7.
Измјена и допуна Плана се излаже на стални
јавни увид код општинске административне
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службе надлежне за послове просторног
уређења.

Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. ове Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у Службеном гласнику
општине Приједор.
Број:01-022-97/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,р.с.
***
104
На основу члана 50. Закона о уређењу
простора-Пречишћени текст („ Службени
гласник Републике Српске“, број 84/02) и
члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05),
Скупштина општине Приједор, на XXXIII
сједници одржаној дана 13.09.2007. године,
донијела је
О Д Л У К У
о Плану парцелације за дио сеоског насеља
Доњи Гаревци - Секција 1 и Секција 2
Члан1.
Доноси се План парцелације за дио сеоског
насеља Доњи Гаревци -Секција 1 и Секција 2
( у даљем тексту: План ).
Члан 2.
Границе простора који је обухваћен Планом
парцелације прецизније су одређене у
графичком дијелу Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
А. Текстуални дио Плана садржи:
1. Увод и просторно-плански оквир
2.Пoстојеће стање организације , уређења и
коришћења простора
3.Потребе, могућности и циљеви

организације, уређења и коришћења
простора

4.План организације, уређења и коришћења
простора
4.1. Намјена површина
4.2. Планирана изградња и општи
урбанистичко-технички услови
4.3. Саобраћај и остала инфраструктура
4.4. Парцелација, грађевинске и регулационе
линије
4.5. Заштита животне средине
Б. Графички дио Плана садржи следеће
прилоге:
1.Геодетска подлога – шири обухват...Р1:2500
2. Постојеће стање изграђености са
границом обухвата ............................... Р1:1000
3. Извод из Просторног плана
Општине Приједор................................Р1:1000
4.План просторне организације..........Р1:1000
5. План грађевинских и регулационих
линија........................... .......................Р1:1000
6. План саобраћаја и нивелације .....Р 1:1000
7. План инфраструктуре –синтезна
карта................................................... Р1:1000
8. План инфраструктуре –хидротехничке
инсталације....................................... Р1:1000
9. План инфраструктуре –
електроинсталације........................... Р1:1000
10. План инфраструктуре –ПТТ
инсталације........................................Р1:1000
11.План парцелације.............................Р1:1000
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране стручне
организације
"Индустропројект"
А.Д
Приједор у мјесецу аугусту 2007. године,
прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
План се доноси на временски период 2007 –
2012. година.
Члан 6.
План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења надлежног за послове просторног
уређења.
Члан 7.

212 Страна

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"

БРОЈ: 9/07

______________________________________________________________________________
О провођењу ове
Одјељење из члана 6.

Одлуке

стараће

се

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број: 01-022-99/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 50. Закона о уређењу
простора-Пречишћени текст („ Службени
гласник Републике Српске“, број 84/02) и
члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05),
Скупштина општине Приједор, на XXXIII
сједници одржаној дана 13.09.2007. године,
донијела је
О Д Л У К У
о Плану парцелације за дио сеоског насеља
Горњи Орловци – „Калате“
Члан1.
Доноси се План парцелације за дио сеоског
насеља Горњи Орловци – „Калате“ ( у даљем
тексту: План ).
Члан 2.
Границе простора који је обухваћен Планом
прецизније су одређене у графичком дијелу
Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.
А. Текстуални дио плана садржи:
1. Увод и просторно-плански оквир
2.Пoстојеће стање организације,
уређења и коришћења простора
3.Потребе, могућности и циљеви
организације, уређења и коришћења
простора
4.План организације, уређења и
коришћења простора
4.1. Намјена површина

4.2.Планирана изградња и општи
урбанистичко-технички услови
4.3. Саобраћај и остала инфраструктура
4.4.Парцелација, грађевинске и
регулационе линије
4.5. Заштита животне средине
Б. Графички дио Плана садржи следеће
прилоге:
1. Геодетска подлога – шири обухват.Р1:2500
2. Постојеће стање изграђености са границом
обухвата ........................................... Р1:1000
3.Извод из Просторног плана Општине
Приједор..............................................Р1:1000
4. План просторне организације.........Р1:1000
5. План грађевинских и регулационих
линија.................................................Р1:1000
6.План саобраћаја и нивелације....... Р1:1000
7. План инфраструктуре –синтезна
карта...................................................Р1:1000
8. План инфраструктуре –хидротехничке
инсталације.........................................Р1:1000
9.План инфраструктуре –
електроинсталације............................Р1:1000
10. План инфраструктуре –ПТТ
инсталације.......................................Р1:1000
11. План парцелације............................Р1:1000
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране стручне
организације "Индустропројект" А.Д
Приједор у мјесецу аугусту 2007.године,
прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
План се доноси на временски период 2007 –
2012. година.
Члан 6.
План се излаже на стални јавни увид код
Одјељења
надлежног
за
послове
просторног уређења.
Члан 7.
О провођењу ове Одлуке стараће се
Одјељење из члана 6.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по
објављивању у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број: 01-022-98/07

ПРЕДСЈЕДНИЦА
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Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 30. и 63. Закона о локалној
самоуправи („Службени. гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
18. и 38. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“, бр.
5/05), а у вези са чланом 1. Закључка о
додјели на коришћење или давање у закуп
пословних просторија којим управља и
располаже општина Приједор («Службени
гласник општине Приједор», бр:2/06), и чл.
18.Статута општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 5/05), Скупштина
општине Приједор на XXXIII сједници
одржаној 14.09.2007. године донијела је
ОДЛУКУ
о преносу права коришћења на објектима
општине Приједор на ЗУ Дом здравља
Приједор
Члан 1.
Здравственој установи Дом здравља Приједор
преноси се право коришћења на објектима ,
који су власништво општине Приједор,а
налазе се на подручју слиједећих мјесних
заједница:
МЗ Тукови, објекат се налази на земљишту
означеном са к.ч. бр. 4340, површине 126,60
м2, уписано у пл. бр. 2353/03 К.О. Приједо I ;
МЗ Хамбарине, објекат се налази на
земљишту означеном са к.ч. бр. 1641,
површине 96,32 м2, уписано у пл. бр. 623/03
К.О. Хамбарине;
МЗ Марићка, објекат се налази на земљишту
означеном са к.ч. бр. 2975, површине 74,01
м2, уписано у пл. бр. 723/03 К.О. Марићка и
МЗ Горња Ламовита.к.ч. бр. 1533, површине
72,79 м2, уписано у пл. бр. 68/03 К.О.
ламовита.
Члан 2.
Објекти из тачке 1. ове одлуке дају се без
накнаде
ради
реализације
Пројекта
имплементације модела породичне медицине

на подручју општине Приједор а остају
власништво општине Приједор.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-88/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана
18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05) те члана 123. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници одржаној
14.09.2007.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности
I Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у име Скупштине општине
Приједор
потпише уговор са
А.Д.
"Козаратурист" Приједор о замјени дијела
градског
грађевинског
земљишта
са
припадајућим објектима у власништву
A.Д."Козаратурист" Приједор, означеног као
к.п. бр. 2067, укупне површине 1894 м2
уписано у Пл. бр.1875/05, а што одговара
дијелу к.п.бр.17/60 (укупне површине 2745
м2) КО Приједор (стари премјер) за дио
градског
грађевинског
земљишта
у
власништву општине Приједор, које је
означено као к.п.бр.2020/1, уписано у
Пл.бр.3039/51, к.п.бр.2029/1, уписано у
Пл.бр.494/03 и к.п.бр.2030/1, уписано у
Пл.бр.3431/11, све укупне површине 508 м2,
што све одговара к.п.бр. 12/164, 12/595 и
дијеловима к.п. бр. 12/86, 12/87, 12/40 и
12/594.
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II Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-85/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум14.9.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана
18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05) те члана 123. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници
одржаној
14.09.2007.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности
I Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у име Скупштине општине
Приједор потпише уговор са А.Д. "Импро"
Приједор о замјени градског грађевинског
земљишта у власништву А.Д. "Импро"
Приједор и то: дио к.п. бр. 903/1 уписано у
ПЛ. број 1374, у површини од ccа 4096 м2,
к.п.бр.903/1 уписано у ПЛ. број 1374, у
површини од ccа 736 м2 и к.п.бр.903/1,
уписано у ПЛ.бр. 1374 у површини од ccа 33
м2, све укупне површине ccа 4865 м2, са
земљиштем које је у власништву општине
Приједор и то: дио к.п.бр. 103/1, уписано у
ПЛ. бр. 2570, у површини од ccа 1974 м2, дио
к.п.бр. 1037, уписано у ПЛ. бр. 3039, у
површини од ccа 697 м2, дио к.п.бр. 902/1,
уписано у ПЛ.бр. 3039, у површини од ccа 75
м2, и дио К.П. бр. 5675, уписано у ПЛ.бр.
1846, у површини од ccа 506 м2, све укупне
површине ccа 3252 м2.
II Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-84/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана
18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05) те члана 123. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници
одржаној
14.09..2007.године,
донијела је

ОДЛУКУ
о давању сагласности
I Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у име Скупштине општине
Приједор
потпише уговор са Даљевић
Раденком из Приједора о замјени градског
грађевинског земљишта у Занатској улици у
Приједору, означено са: к.п.бр.1898/1, "кућа и
зграда", у површини 122 м2 и двориште у
површини од 45 м2, уписано у Пл.бр. 1476/05
К.О. Приједор I, све укупне површине 167
м2, за градско грађевинско земљиште, које је
у посједу Даљевић Раденка из Приједора и
по Катастру је означено са дио к.п.бр. 5704/2,
уписано у Пл.бр. 845/21 и дио к.п.бр. 1861/5,
уписано у Пл.бр. 3039/31, све укупне
површине 294 м2, које му је додијељено
Рјешењем Скупштине општине Приједор,
број:35-475-24/98 од 21.07.1998.године, а које
је у дијелу поништено Рјешењем СО-е
Приједор од 26.10.2006.године.
II Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-87/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана
18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05) те члана 123. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници
одржаној
14.09.2007.године,
донијела је
ОДЛУКУ
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о давању сагласности
I Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у име Скупштине општине
Приједор
потпише уговор са Д.О.О.
"ПРЕЗИДЕНТ" из Новог Сада о продаји
путем непосредне погодбе неизграђеног
градског
грађевинског
земљишта
на
кориштење ради грађења у улици Меше
Селимовића у Приједору, означеног са к.ч.бр.
895/1, уписаног у пл.бр. 3039/30 ко.о
Приједор I (нови премјер) у површини од
12.861 м2, по старом премјеру означено са
к.ч.бр. 301/18, 306/28, 306/29, 299/8, 301/19,
301/21, 301/22, 301/23, 301/20, 303/2, 302/2
уписано у З.К.ул.бр. 897 К.О. Приједор и
к.ч.бр. 302/1, уписана у З.К. ул. бр. 794 К.О.
Приједор (стари премјер), (парцела бр. 2.
према Снализи рубног подручја насеља
Пећани између блокова "Х" и "Б"-спортско
пословни центар Пећани - Исток.
II Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-86/07 ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине
Приједор ( „Службени гласник општине
Приједор“ број 5/05), Скупштина општине
Приједор на XXXIII сједници одржаној дана
13.09.2007.године донијела је
Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о именовању Савјета за израду Регулационог
подручја насеља „Урије“ - Југ
I
Образује се Савјет за израду Регулационог
плана подручја насеља „Урије“ - Југ
II
У Савјет се именују:
1. Шкондрић Јован, дипл.инж.арх.
2. Обрадовић Љиља, дипл.инж.грађ
3. Јовић Вера, дипл.инж.арх
4. Алексић Бранка, дипл.инж.геод

5. Вукадиновић Радан, дипл.инж.саобр
6. Блажевић Месуд, одборник
7. Бурсаћ Саша, одборник
8. Радић Владо, одборник
9. Анђић Душко,одборник

III
Задатак савјета дефинисан је чл.58. став 2.
Закона о уређењу простора – пречишћени
текст („Службени гласник“ РС бр. 84/02).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у Службеном
гласнику општине Приједор.
Број: 01-111-145/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу чл. 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 на приједлог
Начелника општине Приједор, Скупштина
општине Приједор на XXXIII сједници
одржаној дана 14.09.2007.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за
спровођење поступка утврђивања грба
Општине, празника Општине и промјене
назива појединих улица
I
У Рјешењу број:01-111-143/05 од
29.09.2005.године у ставу I тачке 4. и 10
мијењају се и гласе:
Умјесто
"Александар
Берета"
доктор
медицине-члан, треба да стоји Драгоја
Деспотовић - члан" и
Умјесто "Драго Шормаз, професор-члан,
треба да стоји Благоја Гајић - члан".
II
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Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-111-143/05
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07.г. Прим. др.Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 121. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник републике
Српске"бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и 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 на приједлог Начелника општине
Приједор, Скупштина општине Приједор на
XXXIII
сједници
одржаној
дана
14.09.2007.године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о измјени Рјешења о именовању Комисије за
спровођење поступка за пријем службеника у
Општинску административну службу
I
У Рјешењу број:01-111-37/05 од
16.03.2005.године у ставу I тачке 1. и
4 мијењају се и гласе:
Умјесто "Александар Кесић,предсједник - са
листе стручњака, треба да стоји Божо Грбићпредсједник- са листе стручњака" и Умјесто
"Весне Мандић,дипл.инг.архитектуре, члан службеник са професионалним искуством из
Општинске административне службе, треба
да стоји Радана Даљевић, дипл.правник, члан, службеник са професионалним
искуством из Општинске административне
службе".
II
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења
а објавиће се у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-111-37/05
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 14.9.07.г. Прим. др.Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине
Приједор (Службени гласник општине
Приједор број:5/05) и члана 4. Правила о
оцјени рада службеника локалне самоуправе
(Службени гласник РС број 37/05) и члана
129. Пословника скупштине општине
Приједор (Службени гласник општине
Приједор број 8/05 и 3/06), Скупштина
општине Приједор на XXXIII сјеници
одржаној дана 14.09.2007.године, донијела је
сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за оцјену рада
секретара скупштине општине Приједор у
саставу:
1. Марко Павић, начелник Општине,
2.Азра Пашалић, предсједница Скупштине
општине и
3. Душан Тубин, потпредсједник Скупштине
општине
II Задатак Комисије је да врши оцјену рада
секретара скупштине општине у складу са
Правилима о оцјени рада службеника
јединица локалне самоуправе (Службени
гласник РС број: 37/05)
III Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-144/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједпр
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
115
Број:01-476-2/07
Датум:14.09.2007. године
На основу одредаба члана 1. и 2.
Закона о утврђивању и преносу права
располагања имовином на јединице локалне
самоуправе („Службени гласник Републике
Српске“, број: 70/06) и члана 4. Одлуке о
враћању општини Приједор права коришћења
на некретнинама („Службени гласник
општине Приједор», број: 9/06), а на основу
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чл.18.
Статута
општине
Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,
број: 5/05), Скупштина општине Приједор, на
сједници одржаној 14.09.2007. године,
донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Ставља се ван снаге Рјешење
Скупштине општине Приједор, број: 06-47629/90 од 08.12.1997. године, којим је
утврђено право коришћења на згради у
Приједору,Ул. Бранислава Нушића бр. 5 у
корист
Општинског
одбора
Српске
демократске странке Приједор са 3/4 дијела и
Општинског синдикалног вијећа Приједор са
1/4 дијела, лежећој на:
- к.ч. бр. 8/34, зграда и двориште у површини
од 1279 м2, уписана у ЗК. ул. бр. 7239 К.О.
Приједор (по новом премјеру к.ч. бр. 1033 и
1031/3 обе уписане у ПЛ. бр. 4599/01 К.О.
Приједор I).
2. Утврђује се право располагања на згради
из тачке 1. диспозитива овог рјешења у
корист Општине Приједор са 1/1 дијела.
3. Општина Приједор ће на основу одлуке
Скупштине општине Приједор бр: 01-37418/06 од 14.03.2006. године, просторије из
предметне зграде додјељивати на кориштење
без накнаде правним субјектима који се
финансирају из буџета општине или
Републике Српске, а осталим лицима уз
накнаду у закуп.
4. У земљишној књизи Основног суда у
Приједору, на земљишту из тачке 1.
диспозитива ће се уписати трајно право
кориштења у корист Општине Приједор, као
носиоца права располагања на згради, а
досадашњи уписи ће се брисати.
Образложење
Одредбама члана 2. став 1.
Закона о
утврђивању и преносу права располагања
имовином на јединице локалне самоуправе
(«Службени гласник Републике Српске»,
број. 70/06) прописано је, између осталог, да
је имовина јединице локалне самоуправе у
смислу овог закона имовина која се састоји

из покретних и непокретних ствари на којима
право
располагања,
управљања
или
коришћења
има
јединица
локалне
самоуправе, њени правни предници или њени
органи.
Према подацима из Земљишне књиге
Основног суда у Приједору утврђено је да је
Општина Приједор у Зк.ул. бр.7239 уписана
као носилац права располагања на земљишту
и згради означеној у диспозитиву рјешења.
Сходно наведеноме, а у складу са чланом 3.
Одлуке о враћању општини Приједор права
коришћења на некретнинама («Службени
гласник општине Приједор», број: 9/06)
одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Даље коришћење предметних пословних
просторија регулисано је на начин описан у
тачци 3. диспозитива Рјешења.
Поука о правном лијеку:
Против овог рјешења није дозвољена жалба,
али се може тужбом Окружном суду у Бања
Луци покренути управни спор у року од 30
дана од дана пријема рјешења.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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 128. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
разматрајући Информацију о раду спортских
клубова и организација на подручју општине
Приједор, Скупштина општине Приједор на
XXXIII сједници одржаној 13.09.2007.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду спортских
клубова и организација на подручју општине
Приједор.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-94/07

ПРЕДСЈЕДНИЦА
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Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г. 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 128. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
разматрајући Информацију о реализацији
жетве и откупа стрних жита рода
2007.године, Скупштина општине Приједор
на
XXXIII
сједници
одржаној
13.09.2007.године, донијела је следећи

Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г 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 128. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
разматрајући
Информацију
о
стању
шумарства на подручју општине Приједор,
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници
одржаној
13.09.2007.године,
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о реализацији
жетве и откупа стрних жита рода
2007.године у општини Приједор.

1. Усваја се Информација о стању шумарства
на подручју општине Приједор.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".

Број:01-022-93/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г. 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 128. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
разматрајући Информацију о припреми
јесење сјетве на подручју општине Приједор,
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници
одржаној
13.09.2007.године,
донијела је следећи

Број:01-022-92/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:13.9.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
120
На основу члана
18. Статута општине
Приједор
("Сл.гласник
општине
Приједор",бр. 5/05) и члана 128. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
разматрајући Информацију
о стању и
положају
омладине
и
омладинских
организација
у
општини
Приједор,
Скупштина општине Приједор на XXXIII
сједници
одржаној
14.09.2007.године,
донијела је следећи

ЗАКЉУЧАК

ЗАКЉУЧАК

1. Усваја се Информација о припреми јесење
сјетве на подручју општине Приједор

1. Усваја се Информација о стању и положају
омладине и омладинских организација у
општини Приједор.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-91/07

ПРЕДСЈЕДНИЦА

2. Позвати све омладинске организације са
подручја општине ради евидентирања
регистрације и евентуалне реконструкције
Омладинског савјета општине Приједор,

219 Страна

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"

БРОЈ: 9/07

______________________________________________________________________________
3. Ускладити састав Омладинског савјета
општине са Законом о
омладинском
организовању
РС
и
заступити
све
регистроване омладинске организације са
подручја општине Приједор.
4. Информисати Начелника општине и
Скупштину о налазима истраживања радне
групе и приједлозима смјерница за израду
омладинске политике.
5. Израдити критерије о расподјели средстава
из Буџета општине Приједор за додјелу
средстава намјењених за младе.
6. О реализацији овог Закључка стараће се
Одјељење за Привреду и друштвене
дјелатности - Одсјек за друштвене
дјелатности.
7. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-96/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07.г 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 128. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник
општине Приједор",бр. 8/05 и 3/06),
разматрајући Информацију о броју рођених
и умрлих на подручју општине Приједор у
2006.години
са
упоредним
показатељима,Скупштина општине Приједор
на
XXXIII
сједници
одржаној
14.09.2007.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о броју рођених и
умрлих на подручју општине Приједор у
2006.години са упоредним показатељима.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".

Број:01-022-95/07
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:14.9.07.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

122
ИМОВИНСКО ПРАВНА РЈЕШЕЊА
Број: 01-475-20/07
Датум:14. 09.2007.године
На основу чл. 47. Закона о грађевинском
земљишту, 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 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),
у предмету
БАШИЋ Миле НЕВЕНКЕ из Приједора ради
утврђивања права власништва у корист
градитеља, Скупштина општине Приједор на
XXXIII сједници одржаној 14.09.2007.године,
донијела je следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. УСВАЈА се захтјев БАШИЋ Миле
НЕВЕНКЕ из Приједора, те јој се утврђује
право
власништва
на
грађевинском
земљишту у Ул. 25. маја у Приједору, на
којем је бесправно изградила приземну
породичну стамбену зграду и помоћни
објекат, а које земљиште је одређено
Одлуком о доношењу плана парцелације бр.
01-022-72/06 од 19.09.2006. године и
означено је са:
- к.ч.бр. 735/40 у површини од ......... 467 м2,
уписана у зк.ул.бр. 600 К.о. Приједор ( по
новом премјеру к.ч.бр. 5429/1 уписана у
пл.бр. 288) са правом кориштења и посједа у
корист Башић Миле Невенке.
1.Инвеститор има обавезу плаћања
накнаде и то:
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- на име ренте, за корисну површину
бесправно изграђене приземне зграде,
дограђеног приземља и помоћног објекта,
КНП од 140,8 м2, примјеном одредби чл. 4. и
чл. 6. Одлуке о статусу бесправно
изграђених грађевина («Сл. гласник Општине
Приједор», бр. 6/06) у износу од 3.351,04
КМ
***

Број: 01-475-21/07
Датум: 14.09.2007. године
На основу чл. 47. Закона о
грађевинском земљишту («Сл. гласник РС»,
бр. 112/06), чл. 35. Одлуке о грађевинском
земљишту
(«Сл.
гласник
Општине
Приједор», бр. 6/05), 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 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 Кос Зоран и Чавић
Милош из Приједора ради утврђивања права
власништва у корист градитеља, Скупштинa
општине Приједор
на XXXIII сједници
одржаној 14.09.2007.године донијела је с љ е
д е ћ е,
РЈЕШЕЊE
1. УСВАЈА се захтјев КОС ЗОРАНА
и ЧАВИЋ МИЛОША из Приједора, те им се
утврђује право власништва на грађевинском
земљишту у Ул. Славка Родића у Приједору,
на којем су бесправно изградили пословно
стамбени објекат који чини дио стамбено
пословног низа П+1+пот, означеном са:
- к.ч.бр. 768/16 у површини од 138 м2,
уписано у зк.ул.бр. 1146 К.о. Приједор
( 4117/10, уписано у пл.бр. 3064 К.о.
Приједор II, те к.ч.бр. 5689/5 у површини од
4 м2, уписана у зк.ул.бр. 925 К.о. Приједор II)
уписано са правом кориштења и посједа у
корист Општине Приједор

2. Инвеститори бесправно изграђеног објекта
П+1+пот, корисне површине од 267,6 м2 се
обавезују на плаћање накнаде за установљено
право власништва на земљишту из тачке 1.
диспозитива и то:

- на име 138 м2 грађевинског земљишта износ
од 13.800 КМ, према Елаборату о утврђивању
тржишне вриједности некретнина по којем је
тржишна цијена грађевинског земљишта
утврђена у износу од 100 КМ/м2.
- на име ренте за корисну површину
приземља и спрата од 186 м2 износ од 6.324
КМ, те поткровље корисне површине од 81,6
м2 износ од 1.387,2 КМ ( укупно 21.511,2 КМ
СЛОВИМА:
/ двадесетједнахиљадапестотинаједанаест и
2/100 КМ/.).
***
Број: 01-475-22/07
Датум: 14.09.2007. године
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) а на
основу чл. 18. Статута 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 Дроњић Зоре из Приједора, ради
утврђивања права власништва у корист
градитеља, Скупштинa општине Приједор на
XXXIII сједници одржаној 14.09.2007.године
донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Усваја се захтјев Дроњић Милована Зоре
из Омарске, те јој се утврђује право
власништва на грађевинском земљишту у
Омарској, Ул. Карађорђева, насеље Центар,
на којем је бесправно изграђен пословни
објекат, а које земљиште је означено са:

221 Страна

"СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК"

БРОЈ: 9/07

______________________________________________________________________________
- к.ч.бр. 234/75 у површини од .......... 250 м2,
уписано у зк.ул.бр. 315 К.о. Омарска као
државна својина, носилац права располагања

Опшштина Приједор ( по новом премјеру
к.ч.бр. 4014/3 у површини од 250 м2 уписано
у пл.бр. 128 К.о. Омарска, као посјед
Ветеринарске станице)
***
Број: 01-475-21/05
Датум:14.09.2007. године
На основу чл. 252. став 5. Закона о општем
управном поступку («Сл. гласник РС», бр.
13/02), а на основу чл. 18. Статута 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 Садиковић Мелине и
Мркаљ Предрага заступани по Мехмедагић
Исмети из Приједора, за оглашавање рјешења
ништавим, Скупшитина општине Приједор
на XXXIII сједници одржаној 14.09.
2007.године, донијела је сљедеће,
РЈЕШЕЊE
ОДБИЈА се као неоснован, захтјев Садиковић
Мелине и Мркаљ Предрага из Приједора за
оглашавање ништавим рјешења СО-е
Приједор бр. 01-475-1-83/00 од 25.09.2002.
године којим је Племић Петру додјељено
градско грађевинско земљиште означено са
к.ч.бр. 822/5 у површини од 39 м2 у сврху
формирања грађевинске парцеле.
***
Број: 01-475-19/07
Датум: 14.09.2007. године
На основу чл. 47. Закона о
грађевинском земљишту («Сл. гласник РС»,
бр. 112/06), а на основу чл. 18. Статута
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 «Прометал» ДОО
Приједор за утврђивање права власништва на
грађевинском земљишту на којем су
бесправно изградили пословни објекат
Скупштиниа општине Приједор на XXXIII
сједници
одржаној
14.09.2007.године
донијела је сљедеће,
РЈЕШЕЊE
1. Усваја се захтјев «Прометал» д.о.о.
Приједор, те му се утврђује право
власништва на грађевинском земљишту на
којем је бесправно изградио пословни објекат
П+пот са намјеном за склапање комадног
намјештаја у насељу Буснови, а које
земљиште је означено са:
- к.ч.бр. 194/2 у површини од ..............2261 м2
- к.ч.бр. 193/3 у површини од ............... 150 м2,
обе уписане у зк.ул.бр. 451 К.о.Буснови, у
власничком листу као државна својина ( по
новом премјеру исто одговара дијелу к.ч.бр.
1074/16 уписана у пл.бр. 724/02 К.о. Буснови
као посјед «Прометал» Д.О.О. Приједор са
1/1 дијела).
***
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