
 
 
 
 
 
 

                                    

           
ГОДИНА XVIII 
УТОРАК: 28.04.2009. 

БРОЈ 

5 
Web adresa 
www.opstinaprijedor.org. 

 
 
39 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
број 5/2005 и 9/07)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор" 
бр.11/06) те приједлога Комисије за награде и 
признања, Скупштина општине Приједор на 
VI сједници одржаној 27.04.2008.године  
донијела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ  ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДОР 
 
I  ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР, као 
највише јавно признање општине Приједор 
додјељује се господину Макањић Владиславу 
сликару из Приједора, за изузетне резултате 
постигнуте у области културе и ликовног 
стваралаштва те ширењу ликовне културе. 
 
II О извршењу ове одлуке стараће се 
Начелник општине Приједор. 
 
 
 
 
 
 

 
 
III Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-29/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
40 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
број 5/2005 и10/07)  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор" бр. 
11/06 ) те приједлога Комисије за награде и 
признања, Скупштина општине Приједор на 
VI сједници одржаној 27.04.2009.године  
донијела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ  НАГРАДЕ ОПШТИНЕ 

ПРИЈЕДОР 
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I  НАГРАДА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 
додјељује се ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОЈ 
ШКОЛИ из Приједора за посебно вриједне 
резултате у области развоја техничке 
културе, васпитања и образовања те 
успјешног представљања општине Приједор 
 
- Новчани износ награде износи 2.000,00 КМ 
 
II О извршењу ове одлуке стараће се 
Начелник општине Приједор. 
 
III Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број: 01-022-30/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
41 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор", 
број 5/2005 и 9/07 )  и члана 23. Одлуке о 
наградама и признањима општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор" 
бр.11/06 ) те приједлога Комисије за награде 
и признања, Скупштина општине Приједор 
на VI сједници одржаној 27.04.2009.године  
донијела је 

О Д Л У К У 
О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ 
ГРАЂАНИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР 

 
I  ПОВЕЉА ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА 
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР, додјељује се 
академику, МАТИЈИ БЕЋКОВИЋУ, за 
посебан допринос у развоју и ширењу угледа 
општине Приједор.  
 
II О извршењу ове одлуке стараће се 
Начелник општине Приједор. 
 
III Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-022-31/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 

42 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор",број: 5/05 и 
9/07), а на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника Одјељења за општу 

управу 
 
1. МИРЗАД ИСЛАМОВИЋ, дипл.правник из 
Санског Моста, именује се за начелника 
Одјељења за општу управу у Општинској 
административној служби Приједор, на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Приједор. 
 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност дана 27.04.2009.године. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-52/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
43 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор",број: 5/05 и 
9/07), а на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника Одјељења за 

привреду и пољопривреду 
 
1.БОРО ВОЈВОДИЋ, дипл.ецц из Приједора, 
именује се за начелника Одјељења за 
привреду и  пољопривреду у Општинској 
административној служби Приједор, на 
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вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Приједор. 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност дана 27.04.2009.године. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-53/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
44 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор",број: 5/05 и 
9/07), а на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелнице Одјељења за 

просторно уређење 
  
1.МИРЈАНА КОМЉЕНОВИЋ,дипл.инг.архит 
ектуре из Приједора, именује се за начелницу 
Одјељења за просторно уређење у 
Општинској административној служби 
Приједор, на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Приједор. 
 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност дана 27.04.2009.године. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном  
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-54/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
45 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Службени 
 

 гласник општине Приједор",број: 5/05 и 
9/07), а на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелнице Одјељења  за 

финансије 
 
1. БИЉАНА МАЛБАШИЋ, дипл.ецц из 
Приједора, именује се за начелницу 
Одјељења за финансије у Општинској 
административној служби Приједор, на 
вријеме трајања мандата Скупштине општине 
Приједор. 
 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност дана 27.04.2009.године. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-55/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
46 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор",број: 5/05 и 
9/07), а на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове 
 
1. ДРАГО ТАДИЋ, дипл.инг.машинства  из 
Приједора, именује се за начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове у 
Општинској административној служби 
Приједор, на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Приједор. 
 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност дана 27.04.2009.године. 
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3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-56/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
47 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор",број: 5/05 и 
9/07), а на приједлог Начелника Општине, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту 
 
1. МИШО РОДИЋ, дипл.правник  из 
Приједора, именује се за начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у 
Општинској административној служби 
Приједор, на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Приједор. 
 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност дана 27.04.2009.године. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-57/09      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 27.4.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
48 
На основу члана 30. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске",број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 
18. Статута општине Приједор ("Службени 
гласник општине Приједор",број: 5/05 и 
9/07), а на приједлог Начелника 
Општине,Скупштина општине Приједор на 
VI сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању начелнице Одјељења за 

друштвене дјелатности 
 
1. БАБИЋ ЉИЉАНА, професор српског 
језика и социјологије  из Приједора, именује 
се за начелницу Одјељења за друштвене 
дјелатности у Општинској административној 
служби Приједор, на вријеме трајања мандата 
Скупштине општине Приједор. 
 
2. Именовани из тачке 1. овог Рјешења 
ступиће на дужност дана 27.04.2009.године. 
 
3. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-58/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
49 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.5/05 и 9/07) и члана 129. 
Пословника скупштине општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор" бр 
8/05, 3/06 и 10/07), Скупштина општине 
Приједор на VI сједници одржаној 
27.04.2009.године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О разрјешењу в.д. секретара  
Скупштине општине приједор 

 
1. ШКОНДРИЋ ЖЕЉКО, дипл.правник 
разрјешава се вршиоца дужности секретара 
Скупштине општине Приједор са даном 
27.04.2009.године. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
 
Број:01-111-59/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 27.4.09.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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50 
На основу члана 34.  Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр. 101/04, 
42/05 и 118/05) те члана 18. и 27. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.5/05 и 9/07) и члана 129. 
Пословника скупштине општине Приједор 
("Службени гласник општине Приједор" бр 
8/05, 3/06 и 10/07), а након проведене 
процедуре јавног конкурса и приједлога 
Комисије за избор и именовање, Скупштина 
општине Приједор на VI сједници одржаној 
27.04.2009.године, донијела је  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању секретара Скупштине општине 

Приједор 
 
1. ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, дипл.правник из 
Приједора именује се за секретара 
Скупштине општине Приједор, на вријеме 
трајања мандата Скупштине општине 
Приједор. 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном 
гласнику општине Приједор". 
   
Број:01-111-50/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор,     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 27.4.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
51 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор 
"бр. 5/05 и 9/07) и  члана 129. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор",бр. 8/05, 3/06 и 10/07)  
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана   27.04.2009.године, 
донијела је  

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

Приједор број: 01-111-10/09 
 
1. У Рјешењу о именовању сталних радних 
тијела Скупштине општине Приједор број: 
01-111-10/09 од дана 19.02. 2009. године 
(Службени гласник општине Приједор број: 
3/09) врше се измјене и допуне како слиједи: 

 
- Тачка VI у Комисију за младе именује се 
Анђелић Драшко, представник Омладинског 
савјета општине Приједор,  и  

      
- Тачка XIV у Савјет за безбједност умјесто 
Сивац Нусрете именује се Пашалић Азра, 
предсједница скупштине     општине. 
 
 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном 
објављивања  у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-111-51/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
     Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 27.4.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
52 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и члана 128. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор бр 8/05, 3/06 
и 10/07),разматрајући Извјештај о раду 
Начелника општине Приједор и општинске 
административне службе за 2008.годину, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године 
донијела је  

З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Извјештај о раду Начелника 
општине Приједор и општинске 
административне службе  за 2008.годину. 
 
2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику 
општине Приједор". 
 
Број:01-022-32/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
53 
РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ 
ОБЛАСТИ 
 
На основу одредаба члана 9. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске», 
број: 112/06), члана 18. Статута општине 
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Приједор («Службени гласник општине 
Приједор», број:5/05 и 9/07) и члана 123. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
(«Службени гласник општине Приједор», 
број:8/05 и 3/06 и 10/07), Скупштина општине 
Приједор на VI сједници, одржаној 
27.04.2009. године,  д о н и ј е л а   ј е 
 

ОДЛУКУ 
о прибављању градског грађевинског 

земљишта без накнаде 
 
1. Одобрава се, прибављање без накнаде 
градско грађевинско земљиште, које је према 
подацима Земљишно књижне канцеларије 
Основног суда у Приједору означено са: 
1) 
- к.ч.бр.16/34 у површини од 56 м2  
  к.о. Приједор 
- к.ч.бр.16/52 у површини од 7 м2    
  к.о. Приједор 
- к.ч.бр.16/53 у површини од 4 м2  
   к.о. Приједор 
 Наведене некретнине су, према 
подацима Земљишно књижне канцеларије 
Основног суда у Приједору, уписане као 
државна својина, са уписаним правом 
коришћења у корист  ЈП  Завод за изградњу 
града Приједор. 
 Према подацима катастарског операта 
земљишта, предметне некретнине су 
означене са к.ч.бр.1858/3 к.о. Приједор I 
уписане као посјед Општине Приједор са 
дијелом 1/1 и к.ч.бр.1860/1 к.о. Приједор I 
уписане као посјед Исламске вјерске 
заједнице са дијелом 1/1. 
 Тражени пренос права коришћења на 
земљишту је неопходан ради закључења 
уговора о замјени некретнина између 
Општине Приједор и Исламске вјерске 
заједнице и привођења земљишта крајњој 
намјени предвиђеној Регулационим планом. 
2) 
- к.ч.бр.20/2 у површини од 105 м2  
   к.о. Приједор 
- к.ч.бр.20/3 у површини од 212 м2   
   к.о. Приједор 
Наведене некретнине су, премa подацима 
Земљишно књижне канцеларије Основног 
суда у Приједору, уписане као државна 
својина, са уписаним правом коришћења у 

корист  ЈП  Завод за изградњу града 
Приједор. 
Према подацима катастарског операта 
земљишта, предметне некретнине су 
означене са к.ч.бр.2125 и к.ч.бр.2126 к.о. 
Приједор I уписане као посјед Општине 
Приједор са дијелом 1/1. 
Тражени пренос права коришћења на 
земљишту је неопходан ради привођења 
земљишта крајњој намјени предвиђеној 
Регулационим планом „Стари Град“ и 
закључења уговора о замјени некретнина 
између Општине Приједор и Шугић Надије 
рођ. Цикота, Шугић Нурудина Аднана и 
Шугић Нурудина Амира, а према закључку 
Комисије за рјешавање питања замјене 
некретнина у Старом Граду. 
3) 
-к.ч.бр.18/88 у површини од 72 м2  к.о. 
Приједор 
Наведене некретнине су, преме подацима 
Земљишно књижне канцеларије Основног 
суда у Приједору, уписане као државна 
својина, са уписаним правом коришћења у 
корист  ЈП  Завод за изградњу града 
Приједор. 
Према подацима катастарског операта 
земљишта, предметне некретнине су 
означене са к.ч.бр.1755/1 к.о. Приједор I 
уписане као посјед Општине Приједор са 
дијелом 1/1. 
Тражени пренос права коришћења на 
земљишту је неопходан ради привођења 
земљишта крајњој намјени предвиђеној 
Регулационим планом „Стари Град“ и 
закључења уговора о продаји некретнина 
између Општине Приједор и Сеферовић 
Арнела из Приједора, а према Одлуци 
Скупштине општине Приједор, број:01-022-
79/08 од 23.12.2008.године. 
 
2. Д а ј е  с е  сагласност  Начелнику општине 
Приједор да,  у складу са одредбама члана 
9.Закона о грађевинском земљишту 
(«Службени гласник Републике Српске», бр: 
112/06), и члана 5. Закона о промету 
непокретности („ Службени лист СР 
БиХ“,број:38/78,4/89,29/90, 22/91 и 
„Службени гласник Републике 
Српске“,број:29/94) закључи уговор о 
преносу права коришћења на некретнинама 
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на Општину Приједор, са предузећем  ЈП 
„Завод за изградњу града“Приједор. 
  
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у «Службеном гласнику 
општине Приједор»,  
 
Број:01-022-33/09.            ПРЕДСЈЕДНИК 
     Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:27.4.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
На основу члана 47. Закона о грађевинском 
земљишту («Службени  гласник Републике 
Српске», број 112/06) чл. 18. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.5/05, и 9/07), те чл. 129. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05,3/06 
и 10/07), на захтјев ВУКАДИНОВИЋ Јове 
ДУШАНА из Приједора, за утврђивање права 
власништва на грађевинском земљишту, 
Скупштини општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела следеће   
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
1. УТВРЂУЈЕ се право власништва у корист 
Вукадиновић (Јове) Душана из Приједора, 
као градитеља пословно-стамбеног објекта у 
насељу «Крајина-Целпак», на грађевинском 
земљишту означеном као: 
 
- парцела број 41/22 у површини од 386 м2, 
уписана у зк. ул. бр. 1233 К.О. Приједор као 
државна својина са правом располагања у 
корист Општине Приједор, без терета, а што 
се према подацима новог премјера односи на 
к.ч.бр. 2985/8 уписана у пл. бр. 3254 К.О. 
Приједор I. 
2. Вукадиновић Душан је дужан у корист 
Општине Приједор платити накнаду за 
грађевинско земљиште из тачке 1. 
диспозитива  у висини од 50 КМ/м2, што за 
386 м2 грађевинског земљишта износи 19.300 
КМ, све на основу процјене сталног судског 
вјештака грађевинске струке, Ритан Весне, 
дате у елаборату од 10.02.2008. године. 
Накнада се плаћа у року од петнаест дана од 
дана коначности рјешења. 
3. Износ накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта и износ 

накнаде за природне погодности градског 
грађевинског земљишта утврђује се 
рјешењем о урбанистичкој сагласности по 
јединици корисне површине објекта који ће 
се градити, а коначан износ накнаде утврдиће 
се у поступку издавања одобрења за грађење, 
а сходно члану 21. став 2. Закона о 
грађевинском земљишту Реублике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» број 
112/06.). 
4. Након правоснажности овог рјешења 
Основни суд у Приједору, земљишно-
књижно одјељење, брисаће досадашње уписе 
и извршиће укњижбу права својине на 
земљишту описаном у тачки 1. диспозитива 
овог рјешења у корист Вукадиновић (Јове) 
Душана из Приједора са 1/1 дијела, а 
Републичка управа за геодетске и имовинско 
– правне послове, Подручна јединица 
Приједор ће у корист истог  извршити упис 
посједа, а све на његов захтјев и под 
условимаа из става 2. и става 3. овог рјешења. 
 
Број: 01-475-10/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Датум:27.4.09г.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

*** 
На основу члана 47. Закона о грађевинском 
земљишту («Службени  гласник Републике 
Српске», број 112/06) чл. 18. Статута 
општине Приједор ("Сл.гласник општине 
Приједор",бр.5/05, и 9/07), те чл. 129. 
Пословника Скупштине општине Приједор 
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 8/05,3/06 
и 10/07), на захтјев СТУПАР РАЈКА из 
Расаваца, ради утврђивања права власништва, 
Скупштина општине Приједор на VI 
сједници одржаној дана 27.04.2009.године, 
донијела следеће   
 

Р Ј Е Ш Е Њ E 
1. Усваја се захтјев Ступар Рајка из Расаваца, 
те му се утврђује право власништва на 
грађевинском земљишту, на којем је изградио 
пословни објекат П + 1 + поткровље, а које 
земљиште је означено са: 
- к.ч.бр. 648/41, «градилиште» у  
површини од........................................... 67 м2 и 
- к.ч.бр. 727/247, «градилиште» у  
површини од........................................... 79 м2 
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уписане у зк. ул. бр. 25 К.О. Приједор као 
државна својина као носилац права 
располагања општина Приједор по новом 
премјеру означено са: 
- к.ч.бр. 5687/6, Улица Козарска, улица  
 у површини од..................................... 67 м2 
- к.ч.бр. 5688/2, Улица Руди Чајевец, улица  
  у површини од................................... 79 м2 
уписана у пл. бр. 925 К.О. Приједор II добро 
у општој употреби – путеви. 
2. Ступар (Љубе) Рајко је дужан општини 
Приједор платити накнаду на име 
грађевинског земљишта из тачке 1. 
диспозитива рјешења у висини од 100 КМ/м2 
(словима: сто конвертибилних марака по м2), 
односно за 146 м2  износ од 14.600 КМ 
(словима: четрнаестхиљадашестотина 
конвертибилних марака), а у складу с 
процјеном сталног судског вјештака 
грађевинске струке, Весне Ритан од 
24.06.2008. године. 
Накнада се плаћа у року од петнаест дана од 
дана коначности рјешења. 
3. Износ накнаде за трошкове уређења 
градског грађевинског земљишта и износ 
накнаде за природне погодности градског 
грађевинског земљишта утврђује се 
рјешењем о урбанистичкој сагласноти по 
јединици корисне површине објекта који ће 
се градити, а коначан износ накнаде утврдиће 
се у поступку издавања одобрења за грађење, 
а сходно члану 21. став 2. Закона о 
грађевинском земљишту Републике Српске 
(«Службени гласник Републике Српске» број 
112/06.). 
4. У земљишној књизи Основног суда у 
Приједору на земљишту из тачке 1. ће се 
успоставити упис права власништва у корист 
власника објекта Ступар Рајка, уз 
истовремено брисање досадашњих уписа, а 
Републичка управа за геодетске и имовинско-
правне послове, Подручна јединица Приједор 
ће у корист истог извршити упис посједа а 
све на његов захтјев под условима из става 2. 
и 3. овог Рјешења. 
Број: 01-475-11/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
Датум:27.4.09г.   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                             Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
 
 

54 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
Број: 02- 111-62/09 
Дана, 28.04.2009.године 
 
На основу члана 35. став. 1 алинеја 10. 
Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и 
9/07) Начелник опшине, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

општу управу 
 
1. МИРЗАД ИСЛАМОВИЋ дипл.правник из 
Санског Моста, разрјешава се в.д. начелника 
Одјељења за општу управу у Општинској 
административној служби Приједор, са даном 
27.04.2009.године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном     
гласнику општине Приједор". 
 
        Начелник Општине 
            Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02- 111-63/09 
Дана, 28.04.2009.године 
 
На основу члана 35. став. 1 алинеја 10. 
Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и 
9/07) Начелник опшине, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

привреду и друштвене дјелатности 
 
1. БОРО ВОЈВОДИЋ дипл.ецц из Приједора, 
разрјешава се в.д. начелника Одјељења за 
привреду и друштвене дјелатности у 
Општинској административној служби 
Приједор, са даном 27.04.2009.године. 
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2.Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном     
гласнику општине Приједор". 
      
        Начелник Општине 
                        Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02- 111-64 /09 
Дана, 28.04.2009.године 
 
На основу члана 35. став. 1 алинеја 10. 
Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и 
9/07) Начелник опшине, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

просторно уређење 
 
1. МИРЈАНА КОМЉЕНОВИЋ, дипл..инг. 
аритектуре из Приједора, разрјешава се в.д. 
начелника Одјељења за просторно уређење у 
Општинској административној служби 
Приједор, са даном 27.04.2009.године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном     
гласнику општине Приједор". 
      
        Начелник Општине 
                      Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02- 111-65 /09 
Дана, 28.04.2009.године 
 
На основу члана 35. став. 1 алинеја 10. 
Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и 
9/07) Начелник опшине, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

финансије 
 
1 БИЉАНА МАЛБАШИЋ, дипл.ецц из 
Приједора, разрјешава се в.д. начелника 
Одјељења за финансије у Општинској 
административној служби Приједор, са даном 
27.04.2009.године. 
 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном     
гласнику општине Приједор". 
      
                    Начелник Општине 
                      Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02- 111-66/09 
Дана, 28.04.2009.године 
 
На основу члана 35. став. 1 алинеја 10. 
Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и 
9/07) Начелник опшине, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

стамбено-комуналне послове 
 
1. ДРАГО ТАДИЋ дипл.инг.машинства из 
Приједора, разрјешава се в.д. начелника 
Одјељења за стамбено-комуналне послове у 
Општинској административној служби 
Приједор, са даном 27.04.2009.године. 
 
2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном     
гласнику општине Приједор". 
      
                                Начелник Општине 
          Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02- 111-61/09 
Дана, 28.04.2009.године 
 
На основу члана 35. став. 1 алинеја 10. 
Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“, број: 5/05 и 
9/07) Начелник опшине, д о н о с и  
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту 
 
1. МИШО РОДИЋ, дипл.правник из 
Приједора, разрјешава се в.д. начелника 
Одјељења за борачко-инвалидску заштиту у 
Општинској административној служби 
Приједор, са даном 27.04.2009.године. 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у "Службеном     
гласнику општине Приједор". 
      
         Начелник Општине 
            Марко Павић,с.р. 

* * * 
Датум: 06.04.2009. године 
 
На основу члана 14. Одлуке о мјесним 
заједницама ("Службени гласник општине 
Приједор" бр.1/06), Савјет мјесне заједнице 
Камичани на својој сједници, одржаној 
05.04.2009. године, доноси: 
 

О Д Л У К У 
о престанку мандата 1 члана савјета 

и кооптирању новог члана савјета мјесне 
заједнице 

 
I  Члан Савјета којем престаје мандат је: 

 Павловић Далибор; 
 
II Умјесто члана Павловић Далибора 
кооптира се његов замјеник у Савјет, и то: 

 Мршић Станко 
 
III Одлука ступа на снагу 8. дана након 
објављивања у Службеном гласнику општине 
     Приједор. 
 
 
ИСПРЕД СЛУЖБЕ ЗА МЗ            ПРЕДСЈЕДНИК САВЈЕТА 
         Ђонлагић Ајдин                            МЗ КАМИЧАНИ 
                                                                  Форић Денијел 

 
55 
ОГЛАСНИ ДИО  
На основу члана 29. Правилника о упису у 
регистар заједница етажних власника 
 стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) 
Одјељење за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор објављује  
  О Г Л А С 
 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 
Општинске управе Приједор извршен је упис  
Заједница етажних власника стамбених зграда у: 
  
* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу Рјешења бр. 08-372-17/09 од 
27.02.2009.године извршило је у регистру 
заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу бр. 81/05, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ДИЈЕЛОМ ЗГРАДЕ М-
2,Приједор, ул. Мајора Милана Тепића бр. 15, и то 
како слиједи: 
 Нови законски заступаник заједнице са 
даном овог уписа је Глигић Недељко, умјесто 
ранијег Вученовић Миленка. 
___________________________________________ 
* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 
Општинске административне службе Приједор, на 
темељу рјешења бр. 08-372-19/09 од 
04.03.2009.године, извршило је у регистру 
заједнице етажних власника стамбених зграда, у 
регистарском листу бр. 11/04, УПИС промјене 
лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 
УПРАВЉАЊЕ ЛАМЕЛОМ 1, ЗГРАДЕ Г-2, 
Приједор, ул. Војводе Путника бр. 5, и то како 
слиједи: 
 Нови законски заступник заједнице са 
даном овог уписа је Милошевић Стана, умјесто 
ранијег Вучковић Димитрија. 
___________________________________________ 
* Регистарском листу број  198/09 Рјешењем број: 
08-372-26/09 од 03.04.2009.године. 
Назив и сједниште:Заједница  етажних власника 
дијела зграде В.Караџића 36 А, Приједор, Ул. 
Вука Караџића 36 а. 
Оснивачи: 9 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност: 70320 Управља дијелом зграде за 
рачпун етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања  
дијела зграде.  
Заступа:Вејиновић Зоран, предсједник скупштине 
заједнице,  самостално и без ограничења. 
___________________________________________ 
* Регистарском листу број  199/09 Рјешењем број: 
08-372-27/09 од 09.04.2009.године. 
Назив и сједниште:Заједница  за управљање 
зградом, Приједор, ул. Краља Александра бр. 29. 
Оснивачи: 9 етажних власника дијела зграде. 
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачпун 
етажних власника. 
Иступа у правном промету самостално у оквиру 
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном 
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до 
висине удјела у плаћању трошкова одржавања 
зграде.  
Заступа:Алајбеговић Нихад, предсједник 
скупштине заједнице,  самостално и без 
ограничења. 
___________________________________________ 
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-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба 
Скупштине општине и начелника општине. 
На основу члана 158. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
8/05,3/06 и 10/07), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, 
дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125.  
Web adresa: www.opstinaprijedor.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


