ГОДИНА XVIII
ПЕТАК:18.09.2009.

БРОЈ

10

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.

98

На основу члана 18. Статута општине 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, 3/06 и 10/07), а након разматрања
Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар-јуни
2009.године,Скупштина општине Приједор на Х сједници, одржаној дана
17.09.2009.године, донијела је слиједећу
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета општине Приједор за период јануар-јуни
2009.године

1. Усваја се Извјештај о извршењу Буџета општине Приједор за период јануарјуни 2009.године.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.

Број: 01-022-86/09
Приједор
Датум: 17.09.2009.године

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
При.др. Азра Пашалић
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99
На основу чл. 43. став 3. Закона о уређењу
простора („Сл. гласник РС“ бр. 84/02, 14/03,
112/06 и 53/07) и члана 18. Статута Општине
Приједор
(„Службени
гласник
општине
Приједор“ бр.5/05), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09.2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о Просторном плану општине Приједор 2008 –
2018.

Број: 10/09

II. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
1. Географски положај, рељеф, клима и друге
природне карактеристике простора
2. Пољопривредно земљиште
3. Шуме и шумска земљишта
4. Воде
5. Руде и други минерални ресурси
6. Енергетски потенцијали
III. ИНФРАСТРУКТУРА

Члан 1.
Доноси се Просторни план општине
Приједор 2008 – 2018. (у даљем тексту: План).
Планом је обухваћено подручје општине
Приједор у површини од 834 км2.

1. Саобраћајна инфраструктура
2. Енергетска инфраструктура
3. Хидротехничка инфраструктура
4. Телекомуникациона инфраструктура
5. Комунална инфраструктура

Члан 2.
Елаборат Плана, израђен у
Урбанистичком заводу РС, а.д., Бањалука у
августу 2009. године, састоји се од текстуалног
и графичког дијела.

IV. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Текстуални дио Плана садржи:

1. Основни индикатори развоја
2. Привредна структура
3. Просторна организација привреде
V. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ

А. УВОДНИ ДИО
I. ПОДАЦИ О ПЛАНИРАЊУ
1. Важећи просторни план
2. Одлука о изради просторног плана
3. Плански период
4. Носилац припреме и носилац израде плана
5. Радни тим за израду плана
6. Савјет плана
7. Примјењена методологија
8. Подаци о сарадњи, усаглашавању ставова са
органима и организацијама из члана 57. Закона
и сагласности и мишљења тих органа и
организација
9. Јавни увид и стручна расправа о нацрту плана
10. Приједлог плана
11. Стручна контрола и сагласности на
приједлог плана
12. Преглед информационо - документационе
основе плана

1. Образовање и наука
2. Култура и религија
3. Здравство
4. Социјално старање
5. Комуналне дјелатности
6. Управа
7. Спорт
8. Остале друштвене службе и дјелатности
VI. ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Вода, тло и ваздух
2. Урбани стандард
3. Природне вриједности и културно-историјска
добра
4. Заштита од елементарних непогода,
техничких опасности и ратних дејстава
VII. БИЛАНС КОРИШЋЕЊА ПОВРШИНА
VIII. БИЛАНС КОРИШЋЕЊА РЕСУРСА

Б. СТАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I. ТЕРИТОРИЈА, СТАНОВНИШТВО И
НАСЕЉА
1. Територија и везе са сусједним просторима
2. Становништво
3. Организација простора, просторне цјелине,
насељска структура, систем центара и
урбанизација
4. Становање и станови

IX. БИЛАНС КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКАТА
X. ОЦЈЕНА СТАЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
В. ПОТРЕБЕ, МОГУЋНОСТИ И ЦИЉЕВИ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА

Страна 276

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

I. ЦИЉЕВИ ПЛАНА
II. ТЕРИТОРИЈА И ВЕЗЕ СА СУСЈЕДНИМ
ПРОСТОРИМА
III ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
1. Пољопривредно земљиште
2. Шуме и шумска земљишта
3. Енергетски потенцијали
IV. СТАНОВНИШТВО

Број: 10/09

IV. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА,
ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ, НАСЕЉСКА
СТРУКТУРА, СИСТЕМ ЦЕНТАРА
И УРБАНИЗАЦИЈА
V.

СТАНОВАЊЕ

VI. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
1. Правци развоја привредних дјелатности
2. Просторна организација привреде

V. СТАНОВАЊЕ
VI ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
VII ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
1. Образовање и наука
2. Култура и религија
3. Здравство
4. Социјално старање
5. Комуналне дјелатности
6. Управа
7. Спорт
VIII ИНФРАСТРУКТУРА
1. Саобраћајна инфраструктура
2. Енергетска инфраструктура
3. Хидротехничка инфраструктура
4. Телекомуникациона инфраструктура
5. Комунална инфраструктура
IX ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Вода, тло и ваздух
2. Урбани стандард
3. Природне вриједности и културно-историјска
добра
4. Заштита од елементарних непогода,
техничких опасности и ратних дејстава
Г. ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
I. ТЕРИТОРИЈА И ВЕЗЕ СА СУСЈЕДНИМ
ПРОСТОРИМА
II. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
1. Клима
2. Шуме и шумска земљишта
3. Енергетски потенцијали
III. СТАНОВНИШТВО

VII ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
1. Образовање и наука
2. Култура и религија
3. Здравство
4. Социјално старање
5. Комуналне дјелатности
6. Управа
7. Спорт
VIII ИНФРАСТРУКТУРА
1. Саобраћајна инфраструктура
2. Енергетска инфраструктура
3. Хидротехничка инфраструктура
4. Телекомуникациона инфраструктура
5. Комунална инфраструктура
IX. ЖИВОТНА СРЕДИНА
1. Вода, тло и ваздух
2. Урбани стандард
3. Природне вриједности и културно-историјска
добра
4. Заштита од елементарних непогода,
техничких опасности и ратних дејстава
X. ОПШТА СТРАТЕГИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ,
УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА
XI. БИЛАНС ПЛАНИРАНОГ КОРИШЋЕЊА
ПОВРШИНА
1. Категорије намјене простора и генерални
режими планираног коришћења простора по
категоријама
Д. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
I. ДАЉЕ ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ

Страна 277

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

II. ЗЕМЉИШНА ПОЛИТИКА (ОЧУВАЊЕ,
ЗАШТИТА И КОРИШЋЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
УПРАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИМ
ЗЕМЉИШТЕМ И ДР.)
III ИЗРАДА ВИШЕГОДИШЊИХ ПРОГРАМА
ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРНИХ
ЈЕДИНИЦА, И ИЗРАДА СЕКТОРСКИХ
СТУДИЈА, АНАЛИЗА, ПРОГРАМА И
ПРОЈЕКАТА
IV. РАЗВОЈ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
О ПРОСТОРУ
V.

ЗАКОНОДАВНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

VI. ОСТАЛИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА

Број: 10/09

Саставни дио Плана је Етапни план за периоде
до 2011. године, 2011 - 2015 и 2015 - 2018, који
садржи:
I. ТЕРИТОРИЈА И ВЕЗЕ СА СУСЈЕДНИМ
ПРОСТОРИМА
II. ПРИРОДНИ УСЛОВИ И РЕСУРСИ
III. СТАНОВНИШТВО
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА,
ПРОСТОРНЕ ЦЈЕЛИНЕ, НАСЕЉСКА
СТРУКТУРА, СИСТЕМ ЦЕНТАРА
И УРБАНИЗАЦИЈА
V. СТАНОВАЊЕ
VI. ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

Графички дио Плана садржи слиједеће карте:
1. Извод из Просторног плана Републике Српске
до 2015. године.................................Р=1:1.250.000
2. Територија, границе и административно –
територијална подјела............................Р=1:50.00
3. Хипсометријска карта......................Р=1:50.000
4. Климатске карактеристике..............Р=1:50.000
5. Инжињерскогеолошка карта...........Р=1:50.000
6. Педолошка карта..............................Р=1:50.000
7. Употребна вриједност земљишта....Р=1:50.000
8. Шуме и шумска земљишта..............Р=1:50.000
9. Воде...................................................Р=1:50.000
10. Минерални ресурси ......................Р=1:50.000
11. Динамика становништва у
периоду 1991 – 2006. година..........Р=1:50.000
12. Густина насељености 2006.год.....Р=1:50.000
13. Мрежа насеља – план.....................Р=1:50.000
14. Становање - стамбени суфицит
1991. године....................................Р=1:50.000
15. Саобраћајна инфраструктура
16.Електроенергетска, телекомуникациона
инфраструктура, гасификација и
топлификација...................................Р=1:50.000
17. Хидротехничка инфраструктура ..Р=1:50.000
18. Развијеност привредних
дјелатности 2004. године................Р=1:50.000
19. Пољопривредна реонизација и
мелиорације....................................Р=1:50.000
20. Просторна организација привредеР=1:50.000
21. Туристички потенцијали...............Р=1:50.000
22. Јавне службе – план.......................Р=1:50.000
23. Животна средина – извори
загађења и мјере заштите..............Р=1:50.000
24. Заштићена природна подручја –
природно насљеђе..........................Р=1:50.000
25. Културно насљеђе..........................Р=1:50.000
26. Коришћење земљишта – corine.....Р=1:50.000
27. Намјена простора ..........................Р=1:50.000

VII. ЈАВНЕ СЛУЖБЕ И ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
VIII. ИНФРАСТРУКТУРА
IX. ЖИВОТНА СРЕДИНА
X. ОДРЕДБЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Саставни дио овог плана је и материјал под
називом «Ставови носиоца израде о
примједбама на Просторни план општине
Приједор 2008 – 2018.»
Члан 3.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 4.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 3.
Члан 5.
Ова Одлука и План ступа на снагу осмог дана
по објављивању у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-104/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
100
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора – пречишћени текст ("Службени
Гласник Републике Српске", бр. 84/02 и 13/03 )
и члан 18. Статута Општине Приједор
("Службени Гласник општине Приједор", бр.
5/05 ), Скупштина општине Приједор на Х
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сједници одржаној 17.09.2009. године донијела
је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију са реконструкцијом
постојећег бунара „Б-2“ и пумпне станице;
изградњу подземне сабирне коморе и локацију
отворене надстрешнице број: 02/3-127/09 од
аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехничи услови бр. 02/3-127/09 од августа
2009.год. (у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за легализацију са реконструкцијом
постојећег бунара Б-2 и пумпне станице,
изградњу подземне сабирне коморе и локацију
отворене
надстрешнице,
на
земљишту
означеном као к.п.бр.4598, К.О.Приједор I
( нови премјер ).
Грађевинска парцела за редовну употребу
објеката бунара формира се од к.п.бр.4598 К.О.
Приједор I ( нови премјер ) и има површину
Пцца 11.020 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације,
4. План просторне организације
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект " А.Д. Приједор у августу
2009.г., прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене члан 14. став 1.
Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07, 110/08).

Број: 10/09

Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премјеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор .
Број: 01-022-90/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
101
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора–Пречишћени
текст
("Службени
Гласник Републике Српске", бр. 84/02 и 13/03 )
и члан 18. Статута Општине Приједор
("Службени Гласник општине Приједор", бр.
5/05 ), Скупштина општине Приједор на X
сједници одржаној 17.09. 2009. године донијела
је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за изградњу бунара „ЕБ3“ са пумпном
станицом, трафостаницом и припадајућим
тлачним цјевоводом од пумпне станице до
дистрибутивне мреже у пухарској број: 02/3129/09 од аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/3-129/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за изградњу бунара „ЕБ3“ са пумпном
станицом, трафостаницом и припадајућим
тлачним цјевоводом од пумпне станице до
дистрибутивне мреже у Пухарској у насељу
Тукови,
на
земљишту
означеном
као
к.п.бр.119/1, к.п. бр.108, к.п. бр.107, дио к.п.
бр.118, дио к.п. бр.120 и дио к.п. бр.119/2 све
К.О. Ризвановићи ( нови премјер ).
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Нова грађевинска парцела формира се од к.п.
бр. 119/1, к.п. бр.108, к.п. бр.107, дијела к.п.
бр.118, дијела к.п. бр.120 и дијела к.п. бр.119/2
све К.О. Ризвановићи ( нови премјер ) и има
површину цца 22.783 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио плана садржи
1. Постојеће стање, Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације, Р= 1 : 500
4. План просторне организације, Р= 1 : 500
Члан 4.
Елаборат Плана израђен од стране «
Индустропројект « А.Д. Приједор у августу
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.

Број: 10/09

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-92/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора – пречишћени текст „Службени
Гласник Републике Српске „, бр. 84/02 и 13/03 )
и члан 18. Статута Општине Приједор
(«Службени Гласник општине Приједор «, бр.
5/05 ), Скупштина општине Приједор на Х
сједници одржаној 17.09.2009. године донијела
је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко техничким условима за легализацију са
реконструкцијом резервоара „Црквина“,
доградњу хлорне станице и локацију
приступног пута број: 02/3-130/09 од аугуста
2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације бр. 02-3-130/09 од
августа 2009. године ( у даљем тексту: План) на
име ОПШТИНА ПРИЈЕДОР, заступана по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за легализацију са реконструкцијом
резервоара „Црквина“, доградњу хлорне
станице и локацију приступног пута, на
земљишту означеном као к.п. бр. 2558, дио к.п.
бр. 2560, дио к.п. бр. 2580/2, дио к.п. бр. 6201/3
све К.О. Камичани ( нови премјер ).
За потребе редовне употребе објекта резевоара
и локацију новопланираног дијела објекта
формира се:
- грађевинска парцела на к.п. бр. 2558 К.О.
Камичани, у површини од 3253м2 ,
За потребе приступног пута формира се:
- грађевинска парцела од дијела к.п. бр. 2560,
дијела к.п. бр. 2580/2 и дијела к.п. бр. 6201/3,
све К.О. Камичани, у површини од 947 м2 .
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Увод
2. Плански оквир
3. Постојеће стање
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4. Стручно мишљење статичара
5. План просторне организације
6. Општи урбанистичко технички услови
7. План парцелације
8. Услови за прикључак на комуналну
инфраструктуру
II Графички дио
1. Прегледна карта
2. Постојеће стање изграђености
3. Извод из планске документације
4. План просторне организације са планом
грађевинских и регулационих линија
5. План парцелације
6. План саобраћаја
7. План инфраструктуре – цјевоводи
8. План инфраструктуре – елекртоенергетска
мрежа
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране «
Индустропројект « А.Д. Приједор у августу
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији „Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премјеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се
орган из члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном Гласнику Општине
Приједор“.
Број: 01-022-89/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

Број: 10/09
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09.2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за изградњу пумпне станице
„Камичани“ број: 02/3-131/09 од аугуста 2009.
године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/3-131/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за изградњу пумпне станице
„Камичани“ у насељу Камичани, на земљишту
означеном као к.п.бр.4716/1, К. О. Камичани
( нови премјер ).
Нова грађевинска парцела за изградњу објекта
пумпне станице формира се од дијела к.п.
бр.4716/1, К.О. Камичани (нови премјер) и има
површину цца 89 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске
документације, Р= 1 : 500
3. План парцелације, Р= 1 : 500
4. План просторне организације, Р= 1 : 500
Члан 4.
Елаборат
Плана
израђен
од
стране
"Индустропројект"А.Д. Приједор у аугусту
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.

Страна 281

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији „Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-98/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора – пречишћени текст ("Службени
Гласник Републике Српске", бр. 84/02 и 13/03 )
и члан 18. Статута Општине Приједор
("Службени Гласник општине Приједор" бр.
5/05 ), Скупштина општине Приједор на X
сједници одржаној 17.09. 2009. године донијела
је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију са реконструкцијом
постојећег резервоара „Бараковац“, изградњу
новог резервоара са засунском комором и
приступног пута број: 02/3-132/09 од аугуста
2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02-3-132/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за легализацију са реконструкцијом
постојећег резервоара „Бараковац“, изградњу

Број: 10/09

новог резервоара са засунском комором и
приступног пута, на земљишту означеном као
к.п.бр.2008/1, к.п. бр.2018/3, к.п.бр.2018/2 и к.п.
бр.2017/1, све К.О.Козарац ( нови премјер ).
За потребе редовне употребе објекта резервоара
и локацију новог резервоара формира се:
- грађевинска парцела од дијела к.п.бр.2008/1,
дијела к.п. бр.2018/1, к.п. бр.2018/2 и дијела к.п.
бр.2018/3 све К.О. Козарац, у површини од
1.249м2 ,
За потребе приступног пута формира се:
-грађевинска парцела од дијела к.п.бр.2008/1,
дијела к.п. бр.2016/1 и дијела к.п. бр.2017/1 све
К.О. Козарац, у површини од 1.833 м2 .
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање, Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације, Р= 1 : 500
4. План просторне организације, Р= 1 : 500
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07, 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премјеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
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Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-96/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.09.2009.г. Прим. др. Азра Пашали,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора – пречишћени текст (« Службени
Гласник Републике Српске «, бр. 84/02 и 13/03 )
и члан 18. Статута Општине Приједор
(« Службени Гласник општине Приједор «, бр.
5/05 ), Скупштина општине Приједор на X
сједници одржаној 17.09. 2009. године донијела
је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за изградњу резевоара „Хамбарине“ са
пумпном станицом и прикључком на постојећи
тлачни цјевовод Б2-Доња Љубија
број: 02/3-133/09 од августа 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/3-133/09 од августа
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за изградњу резервоара „Хамбарине“
са пумпном станицом и прикључком на
постојећи тлачни цјевовод Б2-Доња Љубија у
насељу Хамбарине, на земљишту означеном као
к.п.бр.2078, К.О. Хамбарине ( нови премјер ).
Нова грађевинска парцела формира се од дијела
к.п. бр.2078, К.О. Хамбарине (нови премјер) и
има површину цца 1.176 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
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2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације,
4. План просторне организације
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране «
Индустропројект « А.Д. Приједор у августу
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07, 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премјеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 01-022-91/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора – пречишћени текст ("Службени
Гласник Републике Српске", бр. 84/02 и 13/03 )
и члан 18. Статута Општине Приједор
("Службени Гласник општине Приједор", бр.
5/05 ), Скупштина општине Приједор на X
сједници одржаној 17.09. 2009. године донијела
је
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ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за изградњу бунара и пумпне станице
„Доња Драготиња“ са припадајућим цјевоводом
у насељу Доња Драготиња број: 02/3-134/09 од
аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/3-134/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за изградњу бунара и пумпне станице
„Доња Драготиња“ са припадајућим цјевоводом,
у насељу Доња Драготиња, на земљишту
означеном
као
к.п.бр.449/1,
К.О.Доња
Драготиња ( нови премјер ).
Грађевинска парцела за
изградњу објекта
формира се од дијела к.п.бр.449/1, К.О.Доња
Драготиња , у површини од 2.899 м2 .
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је на графичком дијелу плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање Р = 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације, Р = 1 : 500
4. План просторне организације, Р = 1 : 500
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустрпројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009.г., прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене,
члан 14. став 1.
Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
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Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2. Закона о премејеру и
катастру непокретности („Службени гласник
Републике Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном Гласнику
Општине Приједор“.
Број: 01-022-94/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора – пречишћени текст ("Службени
Гласник Републике Српске", бр. 84/02 и 13/03 )
и члан 18. Статута Општине Приједор
("Службени Гласник општине Приједор", бр.
5/05 ), Скупштина општине Приједор на X
сједници одржаној 17.09. 2009. године донијела
је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију са реконструкцијом
постојећег резервоара „Пашинац“ и изградња
новог резевоара са пумпном станицом
број: 02/3-160/09 од аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/03-160/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
„Водовод“ а.д. Приједор, за легализацију са
реконструкцијом
постојећег
резервоара
„Пашинац“ и изградњу новог резервоара са
пумпном станицом у насељу Главица ΙΙΙ, на
земљишту означеном као к.п.бр.1293 К.О.
Приједор ΙΙ (нови премјер).
Нова грађевинска парцела формира се од к.п.
1293 К.О. Приједор ΙΙ (нови премјер) и има
површину цца 4.235 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
Плана .
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
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I Текстуални дио Плана садржи:
1. Увод
2. Плански оквир,
3. Постојеће стање,
4. Стручно мишљење о конструкцији постојећег
објекта у процесу легализације резервоара
„Пашинац“,
5. План просторне организације,
6. Урбанистичко-технички услови,
7. План парцелације,
8. Услови за прикључак на комуналну
инфраструктуру,
II Графички дио Плана садржи:
1. Постојеће стање изграђености Р= 1 : 500,
2. Извод из планске документације,
3. План просторне организације са планом
грађевинских и регулационих линија Р= 1:500
4. План парцелације Р=1:500,
5. План инфраструктуре – електро и тф
инсталације Р= 1:500.
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране «
Индустропројект « А.Д. Приједор у августу
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премјеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-88/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора – пречишћени текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09. 2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичкотехничкиm условиma за легализацију
резервоара „гПГорња Љубија“ и локацију
приступног пута у насељу Горња Љубија
број: 02/3-162/09 од аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/3-162/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за легализацију резервоара „Горња
Љубија“ и локацију приступног пута и
парцелацију земљишта у насељу Горња Љубија,
на земљишту означеном као к.п.бр.992 и
к.п.бр.3535, обе К.О.Љубија ( нови премјер ).
За потребе редовне употребе објекта резервоара
формирана је:
- грађевинска парцела бр.1 у границама
постојеће катастарске парцеле означене као
к.п.бр.992, К.О.Љубија, у површини од 2.499м2 ,
изградњу
- грађевинска парцела бр.2, за
приступног пута на дијелу к.п.бр. 3535, К.О.
Љубија, у површини од 2.899 м2 .
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
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I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање, Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације, Р= 1 : 500
4. План просторне организације, Р= 1 : 500
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустрпројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009.г., прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене члан 14. став 1.
Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-97/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
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Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09.2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију и реконструкцију
резервоара „Доња Љубија“ број: 02/3-163/09 од
аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације бр. 02-3-163/09 од
аугуста 2009. године ( у даљем тексту: План) на
име ОПШТИНА ПРИЈЕДОР, заступана по
Правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за легализацију и реконструкцију
резервоара „Доња Љубија“, на земљишту
означеном као к.п. бр. 3765/1, к.п. бр.3765/2 обе
К.О. Љубија ( нови премјер ).
За потребе редовне употребе објекта и локацију
новог објекта формира се грађевинска парцела
од к.п. бр. 3765/1 и к.п. бр. 3765/2 обе К.О.
Љубија, у површини од 2.642м2 .
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Увод и плански оквир
2. Постојеће стање
3. Предмет легализације
- подаци
водоопскрбним објектима
4. Урбанистичко – технички услови
5. Заштита животне средине
6. Регулационе и грађевинске линије
7. План парцелације

о

II Графички дио
1. Постојеће стање
2. Извод из планске документације,
3. План просторне организације
4. План саобраћаја и синтезни план
инфраструктуре
5. План грађевинских и регулационих линија
6. План парцелације
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране «
Индустропројект « А.Д. Приједор у аугусту
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
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намјене (члан 14. став 1. Закона о
експропријацији „Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).

К.О.Раковчани ( нови премјер ) и дио к.п.
бр.19/1, дио к.п. бр.20 и дио к.п. бр.32/5, све
К.О. Хамбарине (нови премјер).

Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).

За потребе редовне употребе објекта резервоара
и локацију новог резервоара формира се:
- грађевинска парцела од дијела к.п.бр.433/1,
дијела к.п. бр.434/1, дијела к.п.бр.435/1, дијела
к.п. бр.432/1, к.п. бр.432/3, к.п. бр.432/2, к.п.
бр.433/2, к.п. бр.433/3, к.п. бр.434/2, к.п.
бр.434/3, к.п. бр.435/2, к.п. бр.435/3 и к.п.
бр.435/4, све К.О.Раковчани ( нови премјер ), и
има површину цца 11.829 м2
За потребе изградње приступног пута формира
се:
- грађевинска парцела од дијела к.п.бр.19/1,
дијела к.п. бр.20 и дијела к.п. бр.32/5 све К.О.
Хамбарине, у површини од 1.683 м2 .

Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-95/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.09.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
110
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09. 2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију са реконструкцијом
бунара „Б-4“ са приступним путем број: 02/3165/09 од аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/3-165/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
„ВОДОВОД“ А.Д. Приједор за легализацију са
реконструкцијом бунара „Б-4“ са приступним
путeм у насељу Тукови, на земљишту
означеном као дио к.п.бр.433/1, дио к.п.
бр.434/1, дио к.п.бр.435/1, дио к.п. бр.432/1, к.п.
бр.432/3, к.п. бр.432/2, к.п. бр.433/2, к.п.
бр.433/3, к.п. бр.434/2, к.п. бр.434/3, к.п.
бр.435/2, к.п. бр.435/3 и к.п. бр.435/4, све

Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање, Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације, Р= 1 : 500
4. План просторне организације, Р= 1 : 500
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект" А.Д. Приједор у августу
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07, 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2. Закона о премејеру и
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катастру непокретности („Службени гласник
Републике Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.

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

Број: 01-022-93/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.2009.г. Прим. др.Азра Пашалић,с.р.
***
111
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09. 2009.
године донијела је

Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1.
Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07, 110/08).

ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију са реконструкцијом
бунара „Б-1“ број: 02/3-166/09 од аугуста 2009.
године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехничи услови бр. 02/3-166/09 од аугуста 2009.
године ( у даљем тексту: План), на име
"ВОДОВОД" А.Д. Приједор за легализацију са
реконструкцијом бунара Б-1 на земљишту
означеном као к.п.бр.111/1 и к.п.бр.111/2, обе
К.О.Хамбарине ( нови премјер ).
Новоформирана парцела за редовну употребу
објекта бунара формира се од постојећих
парцела к.п.бр.111/1 и к.п.бр.111/2, обе
К.О.Хамбарине ( нови премјер ) и има
површину Пцца 26.861 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,

II Графички дио
1. Постојеће стање, Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације, Р= 1 : 500
4. План просторне организације, Р= 1 : 500
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009.г., прилог је и саставни дио ове Одлуке.

Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 01-022-102/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
112
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09.2009.
године донијела је
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ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију са реконструкцијом
бунара „Б-5“ број: 02/3-167/09 од аугуста 2009.
године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехничи услови бр. 02/3-167/09 од аугуста 2009.
године ( у даљем тексту: План), на име
„ВОДОВОД“ А.Д. Приједор за легализацију са
реконструкцијом бунара „Б-5“, на земљишту
означеном као дио к.п.бр.437/6, дио к.п.бр.437/1,
дио к.п.бр.437/2, дио к.п.бр.437/3, дио
к.п.бр.415/4, дио к.п.бр.415/3, дио к.п.бр.416/2,
дио к.п.бр.417/1, дио к.п.бр.417/2, дио
к.п.бр.429/2,
к.п.бр.416/1,
к.п.бр.416/3
и
к.п.бр.416/4, све К.О.Раковчани ( нови премјер ).
Новоформирана парцела за редовну употребу
објекта формира се од дијела к.п.бр.437/6,
дијела к.п.бр.437/1, дијела к.п.бр.437/2, дијела
к.п.бр.437/3,
дијела
к.п.бр.415/4,
дијела
к.п.бр.415/3,
дијела
к.п.бр.416/2,
дијела
к.п.бр.417/1,
дијела
к.п.бр.417/2,
дијела
к.п.бр.429/2,
к.п.бр.416/1,
к.п.бр.416/3
и
к.п.бр.416/4, све у К.О.Раковчани (нови премјер)
и има површину Пцца 12.780 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Постојеће стање,
2. План просторне организације
3. План парцелације,
4. Општи услови урбанистичке регулације
II Графички дио
1. Постојеће стање, Р= 1 : 500
2. Извод из просторно планске документације,
3. План парцелације, Р= 1 : 500
4. План просторне организације, Р= 1 : 500
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009.г., прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене, члан 14. став 1.
Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07, 110/08).

Број: 10/09

Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 01-022-103/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
113
На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор ( "Службени Гласник општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09. 2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију са реконструкцијом
бунара „Б-3“ и „Б-3/ιι“ са приступним путем
број: 02/3-168/09 од аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02/03-168/09 од аугуста
2009. године ( у даљем тексту: План) на име
„ВОДОВОД“ а.д. Приједор, за легализацију са
реконструкцијом бунара „Б-3“ и „Б-3/ΙΙ“ са
приступним путем у насељу Тукови, на
земљишту означеном као дио к.п.бр.34/4, дио
к.п. 34/1, дио к.п. 34/3, дио к.п. 35/1, к.п. 36/1,
дио к.п. 37/1, дио к.п. 38, к.п. 35/2 и к.п. 40/1 све
К.О. Хамбарине (нови премјер) и на земљишту
означеном као дио к.п. 3422, дио к.п. 3425, дио
к.п. 3423, дио к.п. 3424, дио к.п. 3414, дио к.п.
3416 све К.О. Приједор Ι (нови прмјер).
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Нова грађевинска парцела формира се од дијела
к.п.бр.34/1, дијела к.п. 34/3, дијела к.п. 34/4,
дијела к.п. 35/1, к.п. 36/1, дијела к.п. 37/1, дијела
к.п. 38, к.п. 35/2 и к.п. 40/1 све К.О. Хамбарине (
нови премјер ), и дијела к.п. 3425, дијела к.п.
3423, дијела к.п. 3424, дијела к.п. 3414, дијела
к.п. 3416, дијела к.п. 3422 све К.О. Приједор Ι
(нови премјер) и има површину цца 13347 м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Увод и плански оквир,
2. Постојеће стање,
3. Предмет легализације-подаци о
водоопскрбним објектима
4. Урбанистичко-технички услови:
4.1. Инжењерско-геолошки услови
4.2. Хидротехнички услови
4.3.Саобраћајни услови
4.3.Електроенергетика
5. Заштита животне средине
6. Регулационе и грађевинске линије,
7. План парцелације,
II Графички дио
1. Постојеће стање, Р= 1 : 500,
2. Графички приказ зона санитарне заштите 3.
изворишта „Приједорчанка“
3. Извод из планске документације,
4. План просторне организације Р= 1:500
5. План саобраћаја и синтезни план
инфраструктуре, Р=1:500,
6. План грађевинских и регулациних линија,
Р= 1:500,
7. План парцелације, Р= 1:500,
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
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простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-99/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09. 2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију црпне станице- бунара
ПБ3, са хлорном станицом и пратећим
објектима и инсталацијама на локалитету
изворишта „Приједорчанка“ број: 02-378/07 од
аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 02-378/07 од аугуста 2009.
године
( у даљем тексту: План) на име
„ВОДОВОД“ а.д. Приједор за легализацију
црпне станице- бунара ПБ3, са хлорном
станицом и пратећим објектима и инсталацијама
на локалитету изворишта „Приједорчанка“ у
насељу Брезичани, на земљишту означеном као
к.п.бр.2464, к.п. 2463, к.п. 2462, к.п. 2461, к.п.
2467, к.п. 2459 све К.О. Брезичани ( нови
премјер ).
Нова грађевинска парцела формира се од дијела
к.п.бр.2464, дијела к.п. 2463, дијела к.п. 2462,
дијела к.п. 2461, дијела к.п. 2467 и дијела к.п.
2459 све К.О. Брезичани ( нови премјер ) и има
површину цца 3.765 м2.
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Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Увод и плански оквир,
2. Постојеће стање,
3. Предмет легализације-подаци о
водоопскрбним објектима
4. Урбанистичко-технички услови:
4.1. Инжењерско-геолошки услови
4.2. Хидротехнички услови
4.3.Саобраћајни услови
4.3.Електроенергетика
5. Заштита животне средине
6. Регулационе и грађевинске линије,
7. План парцелације,
II Графички дио Плана садржи:
1. Постојеће стање Р= 1 : 500,
2. Графички приказ зона санитарне заштите
изворишта „Приједорчанка“
3. Извод из планске документације,
4. План просторне организације Р= 1:500
5. План саобраћаја и синтезни план
инфраструктуре Р=1:500,
6. План грађевинских и регулациних линија
Р= 1:500,
7. План парцелације Р= 1:500,
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
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одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-100/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 27. став 3. Закона о уређењу
простора
–
Пречишћени
текст
("Службени Гласник Републике Српске", бр.
84/02 и 13/03 ) и члан 18. Статута Општине
Приједор
("Службени
Гласник
општине
Приједор", бр. 5/05 ), Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09. 2009.
године донијела је
ОДЛУКУ
о плану парцелације и урбанистичко-техничким
условима за легализацију каптаже, пумпне
станице и припадајућег траспортног цјевовода
дионица Томруци- Горња Љубија број:03-356/08
од аугуста 2009. године
Члан. 1.
Доноси се План парцелације и урбанистичкотехнички услови бр. 03-356/08 од аугуста 2009.
године
( у даљем тексту: План) на име
ОПШТИНА
ПРИЈЕДОР,
заступана
по
правобранилаштву РС, сједиште замјеника
Приједор за легализацију каптаже, пумпне
станице и припадајућег траспортног цјевовода
дионица Томруци-Горња Љубија, на земљишту
означеном као к.п.бр.3321, к.п. 3322/1, к.п.
3330/3, к.п. 3323/1, к.п. 3323/3, све К.О. Љубија (
нови премјер ).
Нова грађевинска парцела за редовну употребу
каптаже са припадајућим извориштем се
формира се од к.п.бр.3321 у цјелости, дијела
к.п. 3322/1 и дијела к.п. 3330/3 све К.О. Љубија (
нови премјер ) и има површину цца 4.985 м2.
За редовну употребу објекта пумпне станице
формира се нова грађевинска парцела у од
дијела к.п. 3323/1 и дијела к.п. 3323/3 обе К.О.
Љубија (нови премјер) и има површину цца 140
м2.
Члан 2.
Граница простора који је обухваћен Планом
дефинисана је прецизније на графичком дијелу
Плана
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Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела:
I Текстуални дио Плана садржи:
1. Увод,
2. Плански оквир,
3. Постојеће стање,
4. Стручно мишљење статичара
5. План просторне организације,
6. Општи УТУ
7. План парцелације,
8. Услови за прикључак на комуналну
инфраструктуру
II Графички дио
1. Прегледна карта, Р= 1 : 500,
2. Постојеће стање изграђености
3. Извод из планске документације
4. План просторне организације са планом
грађевинских и регулационих линија,
Р= 1:500,
5.План парцелације, Р= 1:500,
6.План инфраструктуре-синтезна карта,
Р= 1: 500,
Члан 4.
Елаборат Плана израђен је од стране
"Индустропројект" А.Д. Приједор у аугусту
2009. године, прилог је и саставни дио ове
Одлуке.
Члан 5.
План је основа за утврђивање општег интереса
за експропријацију непокретности за остале
намјене (члан 14. став 1 Закона о
експропријацији-„Службени гласник Републике
Српске“, бр.112/06, 37/07 110/08).
Члан 6.
План је основа за промјену облика и површине
постојећих парцела градског грађевинског
земљишта и осталог грађевинског земљишта, у
смислу чланова 26. и 27. Закона о уређењу
простора („Службени гласник Републике
Српске“, бр.84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23. став 1. тачка 2 Закона о премејеру и катастру
непокретности („Службени гласник Републике
Српске“, бр.34/06 и 110/08).
Члан 7.
План се излаже на стални јавни увид у
општинској административној служби, у
одјељењу надлежном за послове просторног
уређења.
Члан 8.
О провођењу ове Одлуке стараће се орган из
члана 7. Одлуке.
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Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-101/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
116
На основу члана 2. Закона о основама
безбједности саобраћаја на путевима Босне и
Херцеговине (Службени гласник Републике
Српске број 96/06), члана 30. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник Републике
Српске број 101/04 и 42/05) и члана 18. Статута
општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор број 05/05) Скупштина општине
Приједор на X сједници одржаној 17.09.2009.
године, донијела је
ОДЛУКУ
о измјенама и допунама Одлуке о безбједности
саобраћаја на путевима општине Приједор
Члан 1.
У Одлуци о безбједности саобраћаја на
путевима општине Приједор (Службени гласник
општине Приједор број 05/06) у члану 1. став 1.
мјења се и гласи:
„Овом
Одлуком
прописују
се
мјере
безбједности, услови и правила одвијања
саобраћаја на путевима и другим јавним
површинама на којима се одвија саобраћај, као и
услови и начин регистрације запрежних возила,
продужење важења регистрације, садржај,
облик, боја и врста материјала обрасца потврде
о регистрацији, начин вођења евиденције о
регистрованим запрежним возилима и издатим
потврдама о регистрацији за та возила и
одређује се орган надлежан за вршење
наведених послова, регулишу и друга питања из
области безбједности саобраћаја на путевима
која нису регулисана Законом о основама
безбједности саобраћаја на путевима Босне и
Херцеговине (Службени гласник Републике
Српске број 96/06) (у даљем тексту: Закон) ради
спречавања и отклањања опасности за учеснике
у саобраћају.“
Члан 2.
У члану 6. став 1. мјења се и гласи:
„Ако не постоји други начин доставе робе,
моторна возила до 7,5 тона укупне тежине могу
се, када врше снабдијевање, кретати улицама у
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којима је саобраћај таквих возила забрањен или
је забрањен саобраћај у оба смијера у времену
од 22:00 до 09:00 часова наредног дана и од
15:00 до17:00 часова.“
Члан 3.
У члану 12. послије става 1. додају се ставови 2.
и 3. који гласе:
„На захтјев заједнице етажних власника
општинско Одјељење надлежно за послове
саобраћаја
може
одобрити
резервацију
одређеног простора или одређеног броја
паркинг мјеста на којима није организована
наплата за возила станара зграде.“
„На возилима станара зграде паркираним на
резервисаним мјестима из става 2. овог члана
морају, на видном мјесту, бити истакнуте
паркинг картице станара. Услове за добијање
паркинг картица за станаре, димензије и изглед
утврђују Заједнице етажних власника интерним
актима у сарадњи са општинским Одјељењем
надлежним за послове саобраћаја.“
У члану 12. став 2. постаје став 4.
Члан 4.
У члану 15. став 1. мјења се и гласи:
„Начелник општине посебним актом утврђује:
услове, начин коришћења, организацију и начин
наплате паркирања на јавним паркиралиштима,
услове и начин премјештања и блокирања
возила, висину накнаде за премјештање,
смјештај и деблокирање возила и др.
У члану 15. послије става 3. додаје се нови став
који гласи:
„За паркирана или блокирана возила и ствари у
возилу
Општина
Приједор
не
сноси
одговорност“
Члан 5.
У члану 18. став 1. мјења се и гласи:
„Поред случајева наведених у члану 75. Закона,
радник полиције ће одредити да се возило
премјести на друго мјесто ако је оно
заустављено или паркирано:
1. на простору резервисаном за заустављање и
паркирање других возила,
2. у улицама у којима је забрањен саобраћај
возила, осим у случају кад је у питању
заустављање и паркирање возила из члана 11.
ове Одлуке,
3. супротно одредби члана 17. став 2. ове
Одлуке,
4. супротно одредбама чланова 22. и 23. ове
Одлуке,

Број: 10/09

5. супротно одредбама члана 25. ове Одлуке,
6. на површинама гдје се уклања снијег, а по
истеку времена прописаног по члану 26. став 2
ове Одлуке,
7.на зеленој површини (травната, земљана или
макадамска површина која није намјењена за
заустављање или паркирање возила),
8.на тротоару, осим ако је заустављање или
паркирање на тротоару дозвољено
саобраћајним
знаком,
9. на бициклистичкој или пјешачкој стази.“
Члан 6.
У члану 19. став 1. мјења се и гласи:
„Комунална полиција, саобраћајна инспекција
или друго овлаштено лице ће одредити да се
возило премјести на друго мјесто ако је:
1. возило паркирано на мјестима резервисаним
за заустављање и паркирање других возила,
2. возило паркирано супротно одредби члана 17.
став 2. ове Одлуке,
3. возило паркирано супротно одредбама
чланова 22. и 23. ове Одлуке,
4. возило заустављено или паркирано противно
одредбама члана 25. ове Одлуке,
5. возило паркирано и по истеку времена
прописаног чланом 26. става 2. ове Одлуке,
6. возило заустављено или паркирано на зеленој
површини (травната, земљана или
макадамска површина која није намјењена и
означена за заустављање или паркирање
возила),
7. ако власник, односно корисник блокираног
возила, одбије да плати накнаду за
деблокирање или исту не плати у року од 24
часа,
8. возило заустављено или паркирано,
дјелимично или у потпуности, на тротоару
осим ако је то дозвољено саобраћајним
знаком, на бициклистичкој или пјешачкој
стази, на улазима у зграде, пословне
просторе, гараже и приступне путеве
стамбеним и другим објектима.“
У члану 19. додају се ставови 3. и 4. и гласе:
„Власник односно корисник премјештеног
возила дужан је прије преузимања возила са
депоа платити накнаду за послове премјештања
и чувања возила.
Возило се може преузети са депоа након
достављеног доказа о уплати накнаде из
претходног става.“
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Члан 7.
У члану 20. став 1. мјења се и гласи:
„Комунална полиција, саобраћајна инспекција
или друго овлаштено лице ће одредити да се
изврши блокирање возила направом за
блокирање точкова, ако је:
1. возило паркирано на паркиралишту на којем
је организована наплата, а власник односно
корисник није истакао паркинг карту односно
није платио накнаду за паркирање.
2. возило заустављено или паркирано супротно
одредбама члана 19. став 1. тачка 1, 2, 4, 6.
и 8. ако се из било ког разлога не може
подузети мјера премјештања возила на друго
мјесто.“
У члану 20. послије става 3. додаје се нови став
који гласи:
„Забрањено је било какво оштећивање или
самовољно уклањање направе за блокирање
точкова возила“
У члану 20. став 4. постаје став 5.
Члан 8.
У члану 24. став 1. ријеч „II-34“ замјењује се са
„II-41“
Члан 9.
У члану 28. став 1. мјења се и гласи:
„За педшколску и школску дјецу организовану у
групама обавезно је кретање у колони
тротоаром, а гдје нема тротоара, по банкини
пута.“
Члан 10.
У члану 37. ријеч „сопственик“ замјењује се са
„власник“.
Члан 11.
Члан 38. мијења се и гласи:
„Водоводне,
канализационе,
топловодне,
електро, ПТТ и друге инсталације на
саобраћајним површинама дужан је да одржава
власник тих инсталација.
У случају квара, власник је дужан да квар
отклони одмах, а најкасније у року од 8 сати од
момента дојаве квара.“
Члан 12.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди
пречишћени текст ове Одлуке и исти објави у
„Службеном гласнику општине Приједор“.
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-87/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. При.др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине 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 X
сједници, одржаној 17.09.2009. године, д о н и ј
ела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности за учешће у
поступку лицитације
1. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да у име општине Приједор учествује
у поступку продаје некретнина стечајног
дужника „Целпак“ а.д. у стечају Приједор,
путем усменог јавног надметања, које се односи
на грађевинско земљиште означено са:
- дио к.ч.бр.12/314 и к.ч.бр. 12/265 у површини
од 101 м2, уписане у зк.ул.бр. 583 к.о.
Приједор.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта предметне некретнине су означене са
дио к.ч.бр.2304/1 к.о. Приједор I.
-дио к.ч.бр. 12/257 у површини од 85 м2
-дио к.ч.бр. 12/274 у површини од 116 м2
уписане у зк.ул.бр. 1793 к.о. Приједор.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта предметне некретнине су означене са
к.ч.бр. 2325/3 и 2351/5 к.о. Приједор I.
-к.ч.бр. 41/29, 41/31, 41/34, 41/36, 41/40, 41/43,
41/44, 41/51 и 41/54 у укупној површини од 1
188 м2, уписане у зк.ул.бр. 583 к.о. Приједор.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта предметне некретнине су означене са
к.ч.бр. 2985/50, 2985/48, 2985/44, 2985/55,
2985/28, 2985/33, 2985/34, 2985/20 и 2985/53 к.о.
Приједор I.
2. Обавезује се Начелник општине, односно
лице које он овласти, да у поступку лицитације
некретнина означених у тачки 1. ове одлуке,
понуди цијену тих некретнина највише до
износа који је утврђен од стране вјештака
грађевинске струке, а која цијена одговара
тренутним тржишним показатељима .
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3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,
Број:01-022-80/09.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 4/03), члана 16. Закона о систему јавних
служби
(„Службени
гласник
Републике
Српске“, број: 68/07) и члана 4. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Српске“, број:75/04), члана 18. Статута општине
Приједор
(„Службени
гласник
општине
Приједор“, број: 5/05 и 9/07), те члана 123.
Пословника Скупштине општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“, број:
8/05, 3/06 и 10/07), Скупштина општине
Приједор на Х сједници, одржаној дана
17.09.2009.године, донијела је слиједећу
ОДЛУКУ
о измјени Одлуке о расписивању Јавно конкурса
за избор и именовање чланова Управних одбора
у Јавним установама и Надзорног одбора у
Јавном предузећу чији је оснивач општина
Приједор
Члан 1.
У члану 1. под Х умјесто броја „30“
треба да стоји „45“.
Члан 2.
Измјенa Одлуке биће објављенa у
„Службеном гласнику Републике Српске“ и
дневном листу „Глас Српске“, као и на WEB
страници општине Приједор.
Члан 3.
Измјена Одлуке ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-79/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. При.др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу одредаба члана 9. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 123. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
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гласник општине Приједор», број:8/05 и 3/06 и
10/07), Скупштина општине Приједор на X
сједници, одржаној 17.09.2009. године, д о н и ј
ела је
ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског земљишта
без накнаде
1. О д о б р а в а с е прибављање без накнаде
градског грађевинског земљишта, које је према
подацима Земљишно књижне канцеларије
Основног суда у Приједору означено са:
- к.ч.бр.812/33 у површини од 190 м2 к.о.
Приједор
- к.ч.бр.812/25 у површини од 630 м2 к.о.
Приједор
- к.ч.бр.811/52 у површини од 161 м2 к.о.
Приједор
уписане у зк.ул.бр.1549 к.о. Приједор као
државна својина са уписаним правом
коришћења у корист Јавног предузећа „Завод за
изградњу града“Приједор са дијелом 1/1.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта, предметне некретнине су означене
са к.ч.бр.4914/2 и к.ч.бр. 4915/1 к.о. Приједор I,
уписане као посјед Општине Приједор са
дијелом 1/1.
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 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:01-022-78/09.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу одредаба члана 14.Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“,број:112/06),
члана
18.
Статута
општине
Приједор
(„Службени
гласник
општине Приједор“,број:5/05 и 9/07) и члана
123. Пословника Скупштине општине Приједор
(„Службени
гласник
општине
Приједор“,број:8/05,3/06 и 10/07), Скупштина
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општине Приједор, на X сједници одржаној
17.09.2009.године, даје
МИШЉЕЊЕ
1. На подручју општине Приједор неопходно је
изградити објекте за потребе водоснабдијевања
града Приједор и околних насеља. Стога је
Скупштина општине Приједор, донијела Одлукe
о Плановима парцелације са урбанистичкотехничким условима:
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију црпне
станице-бунара ПБ3 са хлорном станицом и
пратећим објектима и инсталацијама на
локалитету изворишта „Приједорчанка“, број:
02/3-378/07 од августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију каптаже,
пумпне станице и припадајућег транспортног
цјевовода дионица Томруци-Горња Љубија,
број: 03-356/08 од августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом постојећег бунара Б-2 и
пумпне станице, изградња сабирне коморе и
локацију отворене надстрешнице у насељу
Тукови,
број:
02/3-127/09
од
августа
2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за изградњу бунара ЕБ3 са
пумпном
станицом,
трафостаницом
и
припадајућим тлачним цјевоводом од пумпне
станице до дистрибутивне мреже у Пухарској,
број: 02/3-129/09 од августа 2009. године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом
постојећег
резервоара
„Бараковац“, изградња новог резервоара са
засунском комором и приступним путем, број
02/3-132/09 од августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за изградњу резервоара
„Хамбарине“ са пумпном станицом и
прикључком на постојећи тлачни цјевовод Б2Доња Љубија, број: 02/3-133/09 од августа
2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за изградњу бунара и
пумпне станице „Доња Драготиња“ са
припадајућим цјевоводом у насељу Доња
Драготиња,
број:02/3-134/09
од
августа
2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за изградњу пумпне
станице Камичани, број: 02/3-131/09,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом
резервоара
„Црквина“,
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доградња хлорне станице и локација приступног
пута, број: 02/3-130/09 од августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом
постојећег
резервоара
„Пашинац“ и изградња новог резервоара са
пумпном станицом и припадајућим тлачним
цјевоводом од резервоара Пашинац до рез.
Влачине и цјевовода од рез. Пашинац до
дистрибутивне мреже у ул. М.Врховца, број:
02/3-160/09 од августа 2009. године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију резервоара
Горња Љубија и локацију приступног пута у
насељу Горња Љубија, број: 02/3-162/09 од
августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију и
реконструкцију резервоара Доња Љубија, број:
02/3-163/09 од августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом бунара Б-1 у насељу Тукови,
број: 02/3-166/09 од августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом бунара Б-3 и Б-3/II са
приступним путем, број: 02/3-168/09 од августа
2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом бунара Б-4 са приступним
путем, број: 02/3-165/09 од августа 2009.године,
- Одлука о Плану парцелације и урбанистичко
техничким условима за легализацију са
реконструкцијом бунара Б-5 у насељу Тукови,
број: 02/3-167/09 од августа 2009.године.
Изградњом објеката водоснабдјевања, трајно би
се ријешило снабдјевање водом општине
Приједор.
Стога, ова Скупштина сматра, да је основано да
Влада Републике Српске донесе одлуку, у
смислу члана 14. Закона о експропријацији, да је
изградња
објеката
водоснабдијевања
на
подручју општине Приједор по пројекту SECO,
на земљишту поближе означеном у Плановима
парцелације, од општег интереса и да се за те
сврхе може приступити експропријацији
непокретности које обухвата изградња.
2. Ово мишљење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-475-30/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим.Др.Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу одредаба члана 14.Закона о
експропријацији („Службени гласник Републике
Српске“,број:112/06),
члана
18.
Статута
општине
Приједор
(„Службени
гласник
општине Приједор“,број:5/05 и 9/07) и члана
123. Пословника Скупштине општине Приједор
(„Службени
гласник
општине
Приједор“,број:8/05,3/06 и 10/07), Скупштина
општине Приједор, на X сједници одржаној
17.09.2009.године, даје
МИШЉЕЊЕ
Скупштина општине Приједор je, на сједници
одржаној дана 12.05.2009.године, донијела
Одлуку о Плану парцелације и урбанистичкотехничким условима за изградњу регионалног
водовода Доњи Перван – Петров Гај, са
изворишта Црно Врело, дионица на територији
општине Приједор, број: 01-022-38/09.
Становништво у југоисточном дијелу општине
Приједор ( насења Јелићка, Градина, Нишевићи,
Марићка, Омарска, Петров Гај и дио Камичана)
немају на квалитетан начин ријешено питање
снабдијевања водом. У садашњој ситуацији,
предметна насеља се снабдијевају водом из
више локалних водоводних система који не
могу обезбиједити довољне количине воде и
притиске, док је квалитет воде у већини
случајева упитан. Велики број домаћинстава
користи копане бунаре на властитим парцелама,
који не обезбјеђују ни минимум санитарних
услова за потребан квалитет воде.
У конкретном случају, ради се о регионалном
водоводном систему за снабдијевање водом
насеља на подручју града Бања Лука и Општине
Приједор.
Стога, ова Скупштина сматра, да је основано да
Влада Републике Српске донесе одлуку, у
смислу члана 14. Закона о експропријацији, да је
изградња водовода, на земљишту поближе
означеном у Плану парцелације, од општег
интереса и да се за те сврхе, на подручју
општине
Приједор,
може
приступити
експропријацији непокретности које обухвата
изградња.
2. Ово мишљење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-475-31/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим.Др.Азра Пашалић,с.р.
***
122
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 Информацију о

Број: 10/09

спровођењу
препорука
по
ревизорском
извјештају општине Приједор за период 01.0131.12.2007.године,
Скупштина
општине
Приједор на Х сједници одржаној дана
17.09.2009.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о спровођењу
препорука по ревизорском извјештају општине
Приједор за период 01.01-31.12.2007.године.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се
у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-022-85/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

123
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
Туристичке
организације
општине
Приједор, Скупштина општине Приједор на Х
сједници одржаној дана 17.09.2009.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду
Туристичке организације општине Приједор за
2008.годину.
2. Усваја се Извјештај о раду
Туристичке организације општине Приједор за
период 01.01.-30.06.2009.године.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се
у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-022-82/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
124
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 спортских клубва
и организација на
подручју општине Приједор, Скупштина
општине Приједор на Х сједници одржаној дана
17.09.2009.године, донијела је следећи

Страна 297

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду спортских
клубва и организација на подручју општине
Приједор.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се
у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-022-81/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
125
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 Информацију о
раду Форума за безбједност заједнице Приједор,
Скупштина општине Приједор на Х сједници
одржаној дана 17.09.2009.године, донијела је
следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информацију о раду
Форума за безбједност заједнице Приједор.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се
у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-022-83/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
126
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 Информацију о
стању и статусу објеката-имовине мјесних
заједница, Скупштина општине Приједор на Х
сједници одржаној дана 17.09.2009.године,
донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информацију о стању и
статусу објеката-имовине мјесних заједница.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а објавиће се
у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број:01-022-84/09 ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***

Број: 10/09

127
На основу члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“, број:
5/05 и 9/07) и члана 129. Пословника
Скупштине општине Приједор („Службени
гласник Општине Приједор“, број: 8/05 . 3/06 и
10/07), у вези са чланом 22. и 23. Упуства о
начину и процедурама одабира корисника
пројеката повратка и реконструкције стамбених
јединица, Скупштина опшине Приједор на X
сједници одржаној дана 17.09.2009.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Комисије за
одабир корисника програма помоћи у обнови
стамбених јединица у сврху повратка
I
У
Рјешењу
број:
01-111-119/09
од
25.06.2009.године о именовању
Комисије за
одабир корисника програма помоћи у обнови
стамбених јединица у сврху повратка, донесеног
на VIII сједници Скупштине општине Приједор,
додаје се нова тачка која гласи:
„10. Миља Качар, службеник у Одсјеку
Министарства за избјеглице и расељена лица
Републике Српске Приједор“
II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-155/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г.
Прим.др Азра Пашалић,с.р.
***

128
РЈЕШЕЊА ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ
ОБЛАСТИ
На основу члана 47. Закона о
грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 112/06.), члан 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), рјешавајући у предмету ЈОВАНОВИЋ
СИМЕ ЗОРАНА из Приједора, за утврђивање
права власништва на грађевинском земљишту,
Скупштинa општине Приједор на X сједници
одржаној 17.09.2009.године донијела је следеће
РЈЕШЕЊЕ
1. Утврђује се право власништва у корист
Јовановић Симе Зорана из Приједора, као
градитеља пословно-стамбене зграде у Улици
Ратка Гњатовића бб, на грађевинском земљишту
означеном као:
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- парцела број 731/817 у површини од 355 м2
уписана у власничком листу као државна
својина, а у теретном са правом кориштења ради
изградње пословно стамбене зграде у корист
Тенић Зорана сина Драгана из Приједора, што
по новом премјеру одговара парцели број
3713/29 уписана у пл. бр. 5176/02 К.О. Приједор
I, као посјед Јовановић Симе Зорана са 1/1
дијела.
2. Именовани нема обавезу плаћања накнаде за
грађевинско земљиште јер је исто купио од
досадашњег носиоца права кориштења ради
грађења, Тенић Зорана по основу Уговора Ов.
бр. 2241/00. од 06.11.2000. године.
Број: 01-475-32/09/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г.
Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***
На основу члана 47. Закона о
грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске» број 112/06.), члан 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), рјешавајући у предмету ДЕУМИЋ
МЕХЕ РАСЕМЕ из Приједора, за утврђивање
права власништва на грађевинском земљишту,
Скупштинa општине Приједор на X сједници
одржаној 17.09.2009.године донијела је следеће
РЈЕШЕЊE
1. Утврђује се право власништва у корист
Деумић (Мехе) Расеме из
Приједора, као
бесправном
градитељу
пословно-стаменог
објекта П + 1 + поткровље, на грађевинском
земљишту означеном као:
- парцела број 654/3, градилиште у површини од
359 м2, уписана у зк. ул. број 2971 К.О.
Приједор, као општенародна имовина, што се по
новом премјеру односи на парцелу број 807/1,
Улица Душка Брковића, кућа и зграда у
површини од 101 м2, двориште у површини од
198 м2, и парцела број 808/2, Улица Душка
Брковића, њива четврте класе у површини од 60
м2, обе уписане у посједовни лист број 822 К.О.
Приједор II, као посјед Деумић (Мехе) Расеме са
1/1 дијела.
2. Тржишна цијена за 359 м2 грађевинског
земљишта, према Елаборату о утврђивању
тржишне вриједности некретнина од маја 2009.
године који је сачинила Ритан Весна, стални
судски вјештак грађевинске струке, износи
8.975 КМ (25 КМ/м2).
Предњи износ накнаде на име грађевинског
земљишта, Деумић Расема је прихватила

Број: 10/09

писменом обавјешћу, путем Агенције «Агент
енекс», дана 23.06.2009. године.
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 (КМ/м2), а
коначни 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. Након правоснажности овог рјешења
Основни суд у Приједору, Земљишно-књижно
одјељење, извршиће укњижбу права својине на
земљишту описаном у тачки 1. диспозитива
овог рјешења у корист Деумић (Мехе) Расеме из
Приједора са 1/1 дијела, а све на њен захтјев и
под условима плаћања прописане накнаде за
земљиште, уређење и ренту.
Број: 01-475-33/09/09
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:17.9.09.г.
Прим.др Азра Пашалић,с.р.

***
129
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана
46. Статута општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор", број: 5/2005),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
5.000,00 КМ, Меџлису Исламске заједнице
Приједор, Одбору за шехидске џеназе и
заједничке сахране, за укоп есхумираних који ће
се
одржати
20.07.2009.године
у
МЗ
Ризвановићи.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, са
ставке 6139003 - Трошкови сахрана несталих и
незбринутих лица, на жиро рачун број:
3384102200255038, отворен код UniCredit
Zagrebačka Banka, ЈИБ:4200606200971.
III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а о извршењу исте стараће се
Одјељење за финансије и иста ће бити
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објављена у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Образложење
Дана
08.07.2009.године
Меџлис
Исламске заједнице Приједор, Одбор за
шехидске џеназе и заједничке сахране обратио
се Начелнику општине Приједор са молбом за
додјелу новчаних средстава потребних за укоп
есхумираних.
Како су у Буџету општине Приједор за
2009.годину планирана средства за ове намјене,
Начелник Општине је одлучио као у
диспозитуву ове одлуке.
Број: 02- 40-1111/09
Датум: 17.07.2009.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05
) и члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), Начелник општине Приједор, д о н о
с и
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу пензионера
Приједор
I
Одобравају се новчана средства у
износу од 20.000,00 КМ Удружењу пензионера
општине Приједор на име једникратних
новчаних помоћи пензионерима, a према Плану
утрошка средстава из буџета општине Приједор
за помоћ пензионерима у 2009.години.
II
Планом буџета за 2009.годину планирана су
средства у износу од 210.000,00 КМ, учешће у
финансирању Удружења пензионера општине
Приједор. Укупно одобрена средства по овој
одлуци износе 20.000,00 КМ, а у складу са
Планом утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима у
2009.години и биће уплаћена на жиро рачун
Удружења пензионера општине Приједор, број:
5520210002078229, отворен код Hipo Alpe Adria
Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење финансија општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а
објавиће се
у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број: 02- 40-1206/09
Начелник Општине
Датум: 30.07.2009.г.
Марко Павић,с.р
***

Број: 10/09

На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04 и 42/05 ) и члана 46.
Статута општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор", број: 5/2005), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у
износу од 61.000,00 КМ Фудбалском клубу
„Рудар-Приједор“, ради набавке и уградње
столица, те израде помоћне трибине дужине 20
м и клупа за свлачионице.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 615 200 (Реконструкција „Градског
стадиона“ у Приједору) у корист ФК „РударПриједор“.
3. Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а биће објављена у "Службеном
гласнику општине Приједор".
4. За извршење Одлуке надлежно је Одјељење
за финансије.
Образложење
Фудбалски клуб „Рудар-Приједор“
обратио се начелнику општине Приједор са
захтјевом за одобрење новчаних средстава, ради
набавке и уградње столица, те израде помоћне
трибине дужине 20 м и клупа за свлачионице.
Будући да је клуб изборио пласман у
Премијер лигу БиХ, те да је у складу с
прописима Фудбалског савеза БиХ неопходно
испунити све услове у погледу стадиона.
На основу горе наведеног одлучено је
као у диспозитиву ове одлуке.
Број: 02-40-1290/09
Начелник Општине
Датум: 17.08.2009.године
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став 3. а у вези са чланом
43. став. 1. тачка 7. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана
46. Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, број: 5/05),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ОСНИВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
Члан 1.
У члану 4. Одлуке о оснивању
Административне службе општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,
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број:7/05 и 10/08), иза ријечи службе, ставља се
зарез и додаје се слиједећи текст:
„ и то:
1. Стручна служба Скупштине општине и
Начелника општине у оквиру
које се
организују:
- Служба за административне послове
Скупштине,
- Служба за опште послове,
- Служба за мјесне заједнице,
- Служба за АОП и статистику.
2. Служба за инспекцијски надзор и
3. Служба комуналне полиције.“
Члан 2.
Члан 6. Одлуке мијења се и гласи:
„1. Одјељење за општу управу;
2. Одјељење за привреду и
пољопривреду;
3. Одјељење за друштвене
дјелатности;
4. Одјељење за просторно уређење;
5. Одјељење за финансије;
6. Одјељење за стамбено-комуналне
послове и
7. Одјељење за борачко-инвалидску
заштиту.“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном
доношења, од када престаје да важи Одлука о
измјени Одлуке о оснивању Административне
службе општине Приједор, број: 02-020-10/05 од
01.12.2008.године.
Иста ће бити објављена у („Службеном
гласнику општине Приједор“).
Начелник Општине
Број: 02-020-10/05
Марко Павић,с.р.
Датум: 20.01.2009.године
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функције ради личне користи, односно отуђења
или расипање јавних или приватних средстава.
Корупција
подразумјева
директно
или
индиректно тражење, нуђење, давање или
прихватање мита или неке друге недопустиве
користи или могућности, која негативно утиче
на прописано вршење службене дужности или
понашања оног који прима мито или
недопустиву корист од тога. Корупција је
штетна и својим негативним утицајем снижава
потребан ниво морала , те блокира несметано
обављање процеса у органима управе и њеним
организационим јединицама.
2. ПРАВНИ АСПЕКТ
2.1. Међународни стандарди
Најзначајни међународни документи у области
борбе против корупције, потписани и
ратификовани од стране Босне и Херцеговине
су:
Кривичноправна конвенција о корупцији од
27.01.1999.године
Грађанскоправна конвенција од 04.11.1994.
године
Конвенција
Уједињених
нација
против
транснационалног организованог криминала са
три припадајућа протокола од 15.11.2000.
године (још није ратификована)
Конванција о прању, трагању , привременом
одузимању прихода стечених кривичним дјелом
УН Конвенција против корупције од 09.12.2003.
године
Након потписивања УН конвенције против
корупције 2005. године. као јединственог
глобалног акта, којим се регулише ова област,
Босна и Херцеговина ће ратификовати и ову
Конвенцију.
2,2. Домаће законодавство

***
На основу члана 72 став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број :101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46
Статута општине Приједор („Службени гласник
општине Приједор“, број: 5/05 и 9/07) , а у вези
смјерница Агенције за идентификацију ,
евиденцију и размјену података Босне и
Херцеговине, Начелник општине Приједор, д о
носи
ПРОГРАМ
БОРБЕ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У ОРГАНУ
УПРАВЕ
I УВОД
ПОЈАМ КОРУПЦИЈЕ
Корупција као друштвена појава дефинише
се на низ начина и облика, а свима
је
заједничко да је корупција повреда јавне

Антикорупцијски прописи
У кривичном законодавству Босне и
Херцеговине, а што је и
ентитетским
прописима у овој области, прописана су
одређена кривична дјела, која спадају у
групацију тзв. кривична дјела корупције.
Кривични закон Републике Српске у
глави XXVII прописао је кривична дјела проти
службене дужности и то:злоупотреба службеног
положаја или овлашћења-члан 347; проневара у
служби-члан 348; послуга-члан 350; примање
мита-члан351;
давање мита-члан 352;
противзаконито
посредовање;-члан-353;
несавјестан раду служби-члан 354; одавање
службене тајне- члан 355; противзаконита
наплата и исплата- члан 356;
Закон о административној служби у
управи Републике Српске је прописао
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одговорност државних службеника- члан 67;
повреда радних дужности – члан 71., сукоб
интереса: државни службеник не смије да врши
послове, који могу да изазову сукоб између
јавног интереса и његових приватних интереса,
који су од утицаја на непристрасност обављања
њихових послова, у којима је могућа
злоупотреба информацијакоје нису јавно
доступне, који су штетни за углед органа
Закон о локалној самоуправи прописао је
обавезе и одговорности запослених
у
административној служби јединица локалне
самоуправе; одговорност службеника због
неизвршавања задатака и послова утврђених
законом –члан 138; повреде радних дужности
као што су: злоупотреба службеног положаја
или прекорачење овлашћења, незаконито
располагање
материјалним
средствима:
недостојно , увриједљиво, или на други начин
непримјерено понашање према странкма, радње
које ометају странке у остваривању њихових
права и интереса- члан 141.
Антикорупцијски принципи у државној
управи садржани су у Кодексу понашања
службеника
јединица локалне самоуправе.
Принципи и садржај Кодекса појашњавају
специфичне захтјеве, као што су марљивост,
оданост и непристрасност, који карактеришу
правилно извршавање радних дужности од
стране службеника. Службеници (члан111
Закона о локалној самоуправи Републике
Српске), приликом ступања на рад обавезују се
на понашње у складу са наведеним
захтјевима.Тачком VI-/ поклони и користи/
Кодекса прописано је да службеник неће тржити
ни за себе ни за друге, нити ће прихватити, чак
ни у свечаним приликама поклоне или неку
другу корист од лица која су остварила своје
право или избјегла обавезу на основу одлука
донесених у његовој/њеној канцеларији.
Службеник неће тражити ни за себе , ни за
друге, нити ће прихватити поклоне или неку
другу корист од подређених или сродника
подређених. .Службеници неће нудити поклоне
или неку другу користнадређеном , ни рођацима
надређеног,
нити
лицима
из
његовог
непосредног животног окружења
Правилом о оцјени рада службеника
јединица локалне самоуправе уређена су питања
која се односе на оцјењивање и утврђивање
способности запослених у циљу квалитетног и
професионалног обављања послова и радних
задатка, већег залагања у раду.
II АНАЛИЗА СТАЊА
Општина Приједор као локална заједница
доприноси подизању свјести усмјерене на
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јачању
законитости,
ефикасности
и
професионалнијем раду локалне управе, са јасно
одређеним циљевима како би се створили
услови за сузбијање и спрјечавање појаве
корупције на локалном нивоу и то:
Установљавање правног оквира за превенцију и
сузбијање корупције;
Законито и одговорно доношење одлука на
локалном нивоу и њихово спровођење;
Повећање транспарентности
рада органа
локалне самоуправе;
Стварање услова и стимулисање грађана да се
укључе у борбу против корупције;
Остваривање сарадње
и подизање опште
свијести о правима и обевезама локалних органа
у вршењу послова;
Успостављање етичких стандарда у локалној
самоуправи:
Јачање екстерне и интерне контроле.
Организација општинске административне
службе заснована је
на начелима која
обезбјеђују:
ефикасност, дјелотворност и економичност,
обједињавање истих или сличних, односно
међусобно повезаних послова у одговарајуће
организационе јединице.,
законито и благовремено одлучивање о правима
и обавезама и на закону заснованим правним
интересима физичких и правних лица;
стручно и рационално обављање послова и
остваривање одговорности запослених и
постављаних лица за њихово обављање;
ефикасно
руковођење
организационим
јединицама и стални надзор над обављањем
послова
аутоматска
обрада
података
на
бази
хоризонталног
и
вертикалног
протока
информација.
Предуслов за превентивно дјеловање у
борби против корупције у органима управе је
постизање
јединственог
дјеловања
свих
унутрашњих
снага,
капацитета
што
подрезумјева сљедеће: постојање политичке
воље за борбу против корупције, људски
ресурси, тимски рад, продица и образовне
институције
.
Постојање неколико нивоа пријетњи са
којима се сви нивои власти у држави морају
изборити у вези процеса издавања путних
исправа. Посматрајући комплетан ланац
идентитета од подношења захтјева за упис
држављанства
,
издавање
увјерња
о
држављанству, родних листова преко захтјева за
личну карту до захтјева за посоше на издавању
истих учествују овлашћени појединци, који

Страна 302

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

раде код различитих органа на издавању
докумената.
У матичној служби Приједор и у 4 мјесне
канцеларије, који су у саставу Одјељења за
општу управу Аминистративне службе општина
Приједор, врши се издавање увјерења о
држављанству и изводи из матичних књига
рођенихродних
од стране овлашћених
матичари. Надзор над издавањем поменутух
докумената врши Министарство управе и
локалне самоуправе Републике Српске.
Опис послова службеника административне
службе
односно
матичара
утврђен
је
Правилником о систаматизацији радних мјеста.
Службеници у обављању послова дужни су да
поштују
процесне прописе кроз примјену
одредаба Законом о општем управном поступку
и материјалне прописе као што су Закон о
матичним књигама, Упуство о вођењу матичних
књига, Уредба о кнацеларијском пословању
републичких органа управе, Упуство о о
спровођењу
канцеларијског
пословања
републичких органа управе, Правилник о
обрасцима матичних књига, регистара матичних
књига, извода из матичних књига и увјерења,
која се издају на основу матичних књига, Закон
о држављанству Републике Српске, Упуство о
начину вођења евиденције о држављанству и
начину издавања увјерења о држављанству,
Упуство о накнадном упису у матичну књигу
рођених, који су стекли држављанство РБиХ у
складу са Законом о држављанству БиХ, са
измјенама и допунама.
У борби против корупције у у локалном
органу , надлежном за издавање увјерења о
држављанству и извда из матична књиге
рођених , посебан значај имају смјернице и
правила која
промовишу успостављање и
одржавање професионалне , ефикасне ,
економичне , непристрасне и транспарентене
матичне службе дефинисане у Кодексом
професионалне етике и имају обавезујућу снагу
за све запослене у Општини Приједор у
Одјељењу за општу управу. Свако лице, које
ради на обради података везаних за лична
документа дао је изјаву, којом се обавезује да ће
се придржавати овог Кодекса
Дужност свих запослених је да законито
обављају послове везане за издавање извода из
матичне књиге рођених и увјерења о
држављанству
, обавеза познавања свих
прописа
везаних за обављање послова,
константно лично усавршавање кроз програме
обука . Службеници уколико примјете да се
чини било које кажњиво дјело, дужни су
обавјестити надлежног руководиоца или
надлежне институције. Потребно је истаћи да
нико не смије вршити утицај на запосленог да

Број: 10/09

чини нешто што је супротно важећим
прописима.
Руководилац
унутрашње
организационе јединице мора приоритетно
имати за циљ да чува и побољша углед Органа
управе у цјелини, константно радећи на
идентификацији сваког понашања који има
одлике корупције
.
Поступајући у складу са стандардима система
управљања квалитетом - међународна норма
ИСО
9001,
руководилац
организационе
јединице у току мјесеца прати обављање
процеса односно рад извршиоца процеса, како
би дошао до мјерљивих података и анализе
сваког појединачног процеса , а што је
документовано извјештајем . Одржавање
састанака руководиоца и службеника када се
укаже потреба за рјешавањем проблема укулико
се појаве у току обављања послова,о условима
рада , средствима рада, одржавању добрих
међуљудских односа , отклањање пропуста у
обављању послова и сл.
Исто тако
процедура везана за процес
оцјењивања рада
службеника од стране
руководиоца прописана је и интерним актом
Правилником
о
провођењу
поступка
оцјењивања
рада
службеника
оптинске
административне службе . Можемо истаћи да
наведене прописане процеуре представљају вид
интерне контроле обављања послова унутар
организационих јединица, те превентивно
дјелују у борби против корупције
Један од најзначајнијих принципа у борби
против корупције је јавност рада и пружање
јавних услуга органа локалне самоуправе, а
уређена је Законом о локалној самоуправи,
Статутом општине, Законом о слободном
приступу информацијама и другим прописима,
којима се уређују права и обавеза грађана.
Јавност рада обезбјеђује се кроз: спровођење
јавне расправе за сва стратешка и развојне
документе, средњорочне и годишње програме,
прописе, којима се утврђују права и обавезе
грађана. На сајту општине Приједор објављен је
водич за приступ информацијама. Помоћ
грађанима у остваривању права пружа се
свакодневним радом са странкама, као и путем
званичног сајта општине.
У складу са прописима, акти органа управе
објављују се у „Службеном гласнику општине
Приједор“. Јавност, којом се у доброј мјери
контролише рад органа власти, обезбјеђује се и
остварује примјеном Закона о слободном
приступу.
Ово право у протеклом периоду је коришћено
од стране грађана , што очигледно говори о
доброј обавјештености грађана о њиховим
правима, а истовремено о могућностима
контроле рада органа управе.
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Органи локалне самоуправе остварују добру
сарадњу са невладиним организацијама. Та
сарадња се остварује информисањем о свим
питањима значајним за невладин сектор,
омогућава учешће у раду радних група за
израду пројеката и програма, организовањем
јавних расправа, округлих столова семинара,
финансирањем пројеката НВО значајних за
локалну заједницу.
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принцип недискриминације и поштовања
слободе и права грађанина,
принцип легалности,
принцип координацијеи заједничке сарадње
принцип професионализма и усклађености са
свим подручјима дјеловања
принцип поштовања планираних обавеза из
Програма и
принцип транспарентности и отворености
Програма

III ПРОГРАМ
А) НИВОИ И ПРИНЦИПИ ПРОГРАМА
У борби против корупције први ниво
подразумјева систематски приступ борби
против корупције
и обухвата
сљедеће
елементи:
а) елемете .превентивног карактера
- едукација и јавна информисаност
- елиминисање услова , који доводе до
могућности за корупцију
- транспарентност и извејштавање
- репресивног карактера
б) елемет репресивног карактера
- унутрашња контрола и мјере кажњавања
Други ниво активности у борби против
корупције представља међусобну сарадњу и
помоћ, како између организационих јединица
унутар, тако и са спољним структурама . Важно
је истаћи да сви учесници и у ланцу идентитета
и издавања личних докумената и то: општински
орган , Центар јавне безбједности Бања Лука;
Станице јавне безбједности Приједор, при
Министарству унутрашњих послова Републике
Српске, органи који врше надзор над издавањем
одређених докумената , а то су:Министарство
управе и локалне самуправе РС, Министарство
унутрашњих послова РС и Министарство
цивилних послова имају добру међусобну
сарадњу.
Агенција за идентификацију докумената,
евиденцију и размјену података врши
персонализацију,
складиштење,
вођење
регистара и мрежа за пренос података. Сви
надлежни , који су задужени за издавање
докумената и инспекцијски органи дужни су
врше своје послове у оквиру своје надлежности
,а ускладу са прописима, те заједничким
дјеловањем активно учествују у борбо пртив
корупције.
. При реализацији планираних активности које
програм садржи потребно се придржавати
слљедећих принцима .
принцип воље,

.Програм се сачињава са намјером да буде
трајног карктера уз могућност његове измене
и допуне на начин на који је донесен, а
примјењиваће се на цијелом подручју на којем
Орган управе врше послове и задатке из своје
надлежности.
Реализација антикорупцијског
програма
подразумјева и сарадњу са другим органима и
институцијама свих нивоа власти и јавним
службама у Босни и Херцеговини.
Б) ПОСТАВЉАНИ ЗАДАЦИ
У складу са напријед наведеним нивоима
програма, уважавајући принципе за његову
имплементацију
носиоци
ће
путем
организационих јединица у Органу управе у
складу
са
утврђеним
и
прописаним
надлежностима извршити сљедеће задатаке:
Елиминисање
корупције

услова

,

који

доводе

до

Проучавање најбоље европске праксе, те
препорука ИЦАО и Г8, посебно у вези
руковођења
организационим
јединицама,
инспекцијског надзора, те међународне сарадње
и усклађености ових активности ради њеног
евентуалног коришћења у органу управе.
Проналажење могућности примјене обимнијих
и интезивнијих проактивних мјераи случајева
постојања сумње да је извршено кривично дјело
од стране запосленог у органу управе
Рад на доношењу нових проведбених прописа и
инструктивних аката, који би били усклађени са
низом законских и подзаконских прописа, чиме
би се рад у сегменту унутрашње контроле и
инспекцијског надзора учинио квалитетнији и
ефикаснији.
Годишњим плановима утврдити начин вршења
управног и инспекцијског надзора над радом
система докумената, а исте планирати два пута
годишње
Рад на побољшању механизма сарадње са
дисциплинским органима
Елиминисање сукоба интереса за службенике и
праћење законске регулативе ,која регулише ову
област
Увођење објективнијих критерија у поступку
запошљавања у сарадњи са Агенцијом за
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државну службу, примјењујући највише
стандарде, са циљем избора најкавалитетнијег и
најстручнијег кадара.
Вршење одговарајућих сигурносних провјера за
службенике , који раде на пословима издавање
извода из матичних књига и увјерења о
држављанству као и за службенике чији су
послови у непосредној вези са тим пословима.
Кроз систем оцјењивања и награђивања
дјеловати стимулативно на службеникеу смислу
да правилан и законит рад буде циљ неговог
рада, који кроз одговарајућу периодичну оцјену
се осказује кроз повећање плате у складу са
законом, унапређење у више службено звање
или на други одговарајући начин у складу са
Законом.
Предузимањем одговорајућих организационотехничких мјера заштите
Електронска размјена података, коришћењ
емањег броја сервера за размјену података
сходно упутама и нормативима
Унутрашња контрола и мјере кажњавања
Истраживање
корупције
у
конкретној
организационој јединици и предузимање
надлежних мјера
Запримање
свих
представки
и
жалби
поднесених од стране грађана или по сазнању
службе и
спровођење брзих и ефикасних унутрашњих
снага путем надлежних инспекцијскијх органа, а
у вези случајева корупције, као и осигурање
повратне информације грађанима
Иницирање
поступка
за
утврђивање
дисциплинске одговорности и предлагање
изрицања мјера у складу са Законом.
Покретање
дисциплинског
поступка
за
службенике за које постоји основана сумња да
су починили кривично дјело, односно повреду
радне дужности прописане Законом.
Спрјечавање и расвјетљавање кривичних дјела
Формирање јединствене базе података о
случајевима корупције
Едукација и јавна информисаност
Едукација, промовисање и квалитетније
провођење провођење Кодекса понашања
службеника јединица локалне самоуправе
Обука службеника из области Закона о
слободном приступа информација, Закона о
заштити
личних података, закона о заштити тајних
података и др
Оспособљавање службеника, који раде на
пословима везаним за документа и службеника
чији су послови у непосредној вези са тим
пословима за рад на информатичким системима,
које ће користити у поступцима издавања,
апосебно едукација о мјерама заштите и
сигурности при обради података.
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Оспособљавање и едукација за рад у поступку
вршења провјере вјеродостојности података,
који претходе издавању извода, као и обавезном
уношењу у информатичке опреме у сврху брже
комуникације, међусобне и са грађанима.
Осигурање и реализација одговарајуће стручне
и специјалистичке обуке службеника у циљу
спречавања корупције.
Информисање јавности о активностима органа
управе у у наведеној области, про<активно
дјеловање према медијима.
Транспарентност и извјештавање
1.
Спровођење интерне кампање о
Програму за борбу против корупције у Органу
управе
са посебним освртом и нагласком на
опасност и штетност корупције.
Израда, објављивање промотивних материјала и
водича за приступ информацијама и објављивање правила и процедура за остваривање
заштите права грађана
Обезбјеђивање отворених и транспарентних
поступака планирања и коришћења буџетских
средства и досљедна примјена Закона о јавним
набавкама.
Обезбјеђење потребних услова за спровођење
мјера и активности из овог Програма, израда
извјештаја о случајевима корупције
Координирање
помоћи
и
успостављање
ефикасније међусобне сарадње како између
организационих јединица унутар органа управе
у цјелини, тако са спољним структурама
(судови , тужилаштва, инспекције и друге
институције сигурности и друго)
Програм и реализација планских задатака из
овог програма за борбу против корупције у
локалној самоуправи су значајни инструменти у
процесу спрјечавања и сузбијања корупције на
локалном нивоу, који доприносе уклањању
потенцијалних извора корупције. Активности,
које су дефинисане наведеним документом су
превентивног карактера и његов циљ је
стварање услова за локалну самоуправу без
корупције.
Општина Приједор је у великој
мјери
створила услове за реализацију Програма борбе
против корупције, с тим да ће у даљем периду
свим расположивим понтенцијалом односно
сарадњом између
заинтересованих страна
:органи локалне управе и јавне службе,
одборници, људски ресурси, НВО-локалне,
привредне субјекти и предузетници, мјесне
заједнице, локални медији и грађани, одлучно
се супростављати свакој појави корупције.
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Неопходна је сарадња органа локалне управе са
спољним
структурама:
Станицом
јавне
безбједности
МУП-а,
органима
судова,
тужилаштвом,
испекцијом
и
другим
институцијама сигурности, која би се
реализовала
одржавањем
састанака.
Представници појединих органа и институција
бавили би се одређеним темама, које би биле
усмјерене на превентивно дјеловање у циљу
спрјечавања корупције, а у случају постојања
основане сумње или откривања појаве
корупције.предузимали би одређене мјере у
оквиру своје надлежности .
Основни циљ локалне заједнице је стварање
амбијента на цијелом подручју општине, који ће
онемогућити појаву било којег облика
корупције, а оперативни циља се односи на
стварање институционалних механизама за
реализацију Програма
борбе корупције на
локалном нивоу.
Број: 02-014-4/09
Приједор,
Дана, 16.09.2009.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.

***
На основу члана 31. Закона о заштити и
добробити животиња („Сл.гласник Републике
Српске“, бр. 111/08), члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник Републике
Српске“, бр. 101/04, 42/05, 118/05), и члана 46.
Статута општине Приједор („Сл.гласник
општине Приједор“, бр. 5/05, 9/07), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
П Р А В И Л Н И К
о организацији и раду хигијеничарске службе
на подручју општине Приједор
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником се регулише
поступак и радње које се предузимају са
нерегистрованим и прекобројним псима и
мачкама, као и организација и начин рада
Хигијеничарске службе на подручју општине
Приједор.
Члан 2.
Хигијеничарска служба има обавезу
збрињавања нерегистрованих, нецјепљених и
невезаних паса и мачака (у даљем тексту
животиње),
и
нешкодљивог
уклањања
животињских лешева, отпадака и конфиската.
Члан 3.
Послови Хигијеничарске службе на
подручју општине Приједор повјеравају се
предузећу или физичком лицу, регистрованом за
ову врсту послова.
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Члан 4.
Општина Приједор обезбјеђује објекте,
опрему
и
финансијска
средства
за
функционисање Хигијеничарске службе.
Сагласност
на
цијене
услуга
Хигијеничарске
службе
даје
Начелник
Општине.
II – ХВАТАЊЕ И ЗБРИЊАВАЊЕ ПАСА И
МАЧАКА ЛУТИЛИЦА
Члан 5.
Хигијеничарска служба врши хватање
нерегистрованих, нецјепљених и невезаних
животиња, које збрињава у објекат за смјештај
(у даљем тексту склониште).
Хватање животиња врши се мрежом и
сајлом. Забрањено је злостављање животиња.
По пријему позива од особе која је нашла
животињу, а не може је сама допремити,
Хигијеничаркса служба је дужна да осигура
њено хватање и смјештај. Допремљена
животиња уводи се у евиденцију и провјерава да
ли се налази на попису тражених и у том
случају обавјештава власника.
Члан 6.
Хигијеничарска служба дужна је
преузети животињу за коју власници не могу
или не желе да брину.
Власник који даје животињу мора,
поред личних података, дати изјаву којом
потврђује да је власник животиње и да се
одриче власништва над њом, те предати сву
документацију о животињи.
III – ПРИЈЕМ, ЊЕГА И ДАВАЊЕ ЖИВОТИЊА
НА УСВАЈАЊЕ
Члан 7.
Сваку
новопримљену
животињу
потребно је смјестити у карантин и мора је
прегледати ветеринар, најкасније 24 часа након
пријема, а у случају сумње на болест – одмах.
Животињу је потребно третирати
против унутрашњих и вањских паразита и
проводити друге мјере у складу са законским
прописима.
Уколико се током прегледа појави
сумња на болест, животињу треба задржати у
карантину 10 дана.
Члан 8.
О свакој примљеној животињи води се
евиденција, која обавезно садржи податке о
раси, полу, старости, мјесту и датуму хватања,
здравственом стању и о предузетим мјерама по
пријему.
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Члан 9.
Хигијеничарска служба дужна је да са
животињама поступа у складу са њиховим
основним правима и добробити, да их храни у
складу са њиховим потребама и да им обезбједи
довољне количине воде.
Животиње не смију бити изложене
физичкој нелагоди и страху и морају бити
заштићене од повреда и болести.
Члан 10.
Особље
Хигијеничарске
службе
обавезно је да дневно провјерава опште стање
животиња и о томе води дневник у који записује
своја запажања о стању животиња и по потреби
обавјештава ветеринара.
Ако је животиња агресивна, или ако се
ради о сумњи на бјеснило, што утврђује
ветеринар, Хигијеничарска служба је дужна
поступати у складу са законским прописима.
Члан 11.
За
озлијеђену
животињу,
Хигијеничарска служба је обавезна обезбједити
ветеринарско збрињавање, а уколико је то
неизводљиво у склоништу, обезбједити исто у
ветеринарској организацији, која може да пружи
помоћ.
Члан 12.
Радно вријеме хигијеничарске службе у
склоништу је од 8,00 до 16,00 часова.
Хватање и пријем животиња врши се,
претежно, у за то погодном времену, а у хитним
случајевима у било које доба дана.
Члан 13.
Ухваћене животиње се збрињавају
најмање 7 (седам) дана.
Ако се у року од 4 (четири) дана од дана
пријема у склониште, не појави власник
животиње, приступа се процедури давања
животиње на усвајање.
Особама које усвоје животињу, иста се
уступа без новчане накнаде.
О усвојеним животињама се води
посебна евиденција, која треба да садржи: име и
презиме, адресу усвојитеља, датум усвајања, као
и податке о усвојеној животињи.
Уколико у року од 3 (три) дана не дође
до усвајања животиње, Хигијеничарска служба
обавиће еутаназију.
Члан 14.
Хигијеничарска служба организује
медијско промовисање путем којег ће
обавјештавати,
анимирати
и
едуковати
грађанство о потреби заштите, чувања,
спашавања и усвајања напуштених животиња.
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Члан 15.
Само у случајевима неизљечивих
болести и превеликог броја животиња, које
онемогућавају нормалан рад склоништа,
ветеринар може донијети Одлуку о еутаназији.
IV – ПОСЛОВИ УКЛАЊАЊА
УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА

ЛЕШЕВА

Члан 16.
Држаоци животиња обавезни су, о
угинућу
животиње
одмах
обавјестити
хигијеничарску службу. Власници, односно
корисници
земљишта
обавезни
су
да
Хигијеничарску службу обавјесте о мјесту гдје
се налази леш угинуле животиње, конфискат
или отпаци од угинуле животиње.
Обавезу да хигијеничарску службу
обавјесте о мјесту гдје се налази угинула
животиња, конфискат или отпадак од угинуле
животиње, имају и организације које одржавају
јавне саобраћајнице и друге јавне површине.
Члан 17.
Радници санитарне и ветеринарске
станице, комуналне полиције као и сами
грађани, дужни су да обавјесте Хигијеничарску
службу о мјесту гдје се налази животињски леш,
конфискат или животињски отпадак, одмах по
сазнању за њих.
Члан 18.
Хигијеничарска служба је обавезна да
обезбједи преузимање, транспортовање и
хигијенско одлагање животињских лешева,
конфиската и отпадака, и то одмах по сазнању
за њих.
Уклањање и одлагање лешева се врши
по ветеринарско – санитарним прописима и
општим хигијенско – санитарним мјерама.
V – ОБЈЕКТИ, ОПРЕМА И КАДРОВИ
ХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ
Члан 19.
За
рад
Хигијеничарске
службе
обезбјеђују се слиједећи објекти:
1. Објекат за смјештај ухваћених и преузетих
животиња,
2. Јаме и гробнице.
3. Канцеларија
4. Складиште за храну
Члан 20.
Просторије за смјештај и секцију
угинулих животиња морају бити опремљене
одговарајућим санитарним уређајима.
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Члан 21.
Опрема Хигијеничарске службе састоји
се од:
- специјалног возила за превоз животиња са
уграђеним кавезима (типа комби),
- опреме за хватање животиња,
- заштитне одјеће и обуће радника,
- опреме за чишћење и дезинфекцију земљишта
и објеката,
- остале опреме и предмета потребних за рад
Хигијеничарске службе.
Члан 22.
За обављање послова Хигијеничарске
службе, мора се обезбједити слиједећа
квалификациона структура запослених радника
или радника по уговору:
- Др. ветерине
- ветеринарски или санитарни техничар,
- хигијеничар,
у броју који је оптималан за успјешан рад.
Особе које су кажњаване за кривично
дјело мучења животиња не могу обављати
послове у Хигијеничарској служби.
VI – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
Надзор над радом Хигијеничарске
службе
врши
општинска
ветеринарска
инспекција, комунална полиција, свако у оквиру
свога дјелокруга.
Члан 24.
Овај Правилник ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Приједор.
Број:02-022-77/09
Датум:16.09.2009.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.
101/04, 42/05, 118/05), члана 46. Статута
општине Приједор („Сл.гласник општине
Приједор“, бр. 5/05, 9/07), а у вези са чланом 57.
став 1. Одлуке о комуналном реду („Сл.гласник
општине Приједор“, бр. 5/07 – пречишћени
текст), Начелник општине Приједор, д о н о с и
П Р А В И Л Н И К
о начину и условима одвоза и одлагања отпада
Члан 1.
Овим
Правилником
одређује
се
подручје на коме се врши редован одвоз
комуналног отпада, вријеме и интензитет одвоза
отпада, начин одлагања отпада и начин плаћања
одвоза отпада.
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Члан 2.
Отпадом у смислу овог Правилника
сматра се отпад који настаје у становима и
породичним кућама, дворишним зградама и
пословним просторијама, а који се по својој
величини и погодности може упаковати у
пластичне вреће и одложити у посуде
предвиђене за одлагање комуналног отпада.
Члан 3.
Одвоз отпада врши се на урбаном
подручју, приградским и сеоским насељима гдје
је могућ приступ специјалним комуналним
возилима, а то су : Урије, Пухарска, Тукови,
Гомјеница, Гаћани, Рашковац, Чиркин поље,
Брезичани, Драготиња, Паланчиште, Чараково,
Зецови, Расавци, Ништавци, Петрово, Саничани,
Ракелићи, Буснови, Хамбарине, Љескаре,
Љубија, Бишћани, Ризвановићи, Раковчани,
Орловци, Орловача, Гаревци, Трнопоље, Петров
гај, Козарац, Козаруша, Камичани, Бабићи,
Ламовита, Омарска, Нишевићи,
Бистрица,
Мраковица, а по потреби, када се стекну услови
и осталих насеља.
Члан 4.
Улице и насеља из члана 3. овог
Правилника сврстана су према интензитету
одвоза отпада у три подручја.
Члан 5.
Прво подручје чини градско подручје и
ограничено је следећим улицама: Бранислава
Нушића,
велики
подвожњак,
Солунска,
П.П.Његоша,
Краља
Александра,
Саве
Ковачевића, дио улице Српских великана, ул.
Краља Петра И Ослободиоца до моста на ријеци
Сани, дио улице Мухарема Суљановића, Жарка
Згоњанина и насеље Пећани.
Одвоз отпада са овог подручја врши се
свакодневно.
Члан 6.
Друго подручје обухвата одвоз отпада
код корисника услуга који имају пословне
просторије у улицама Козарској, Ж.Згоњанина,
и дијелу улице Српских великана.
Одвоз отпада са овог подручја врши се
три пута седмично у дане понедељак, сриједа и
петак.
Члан 7.
Треће подручје обухвата одвоз отпада у
ужој градској зони, индустријским зонама,
приградским и сеоским насељима како слиједи:
насеље 16. Мај (Кокин град), Луковица, Урије,
Ч.Поље, Гашића насеље, Пухарска доња и
горња, Чејреци, ул. Славка Родића, Паланчиште,
Аеродромско насеље, Воћњак, Тополик,
Врбице, Рашковац, Стари град, Гомјеница,
Петрово, Гаћани, Саничани, Ракелићи, Буснови,
Тукови, Чараково, дио насеља Зецови, Расавци,
Ништавци, Хамбарине, Љескаре, Доња Љубија и
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Љубија, Бишћани, Ризвановићи, Раковчани,
Брезичани, Драготиња, Орловци, Г.Орловци,
Орловача, Гаревци, Трнопоље, П.Гај, Козаруша,
Козарац,
Камичани,
Бабићи,
Ламовита,
Омарска, Бистрица и Мраковица, Нишевићи.
Одвоз отпада са овог подручја врши се
једном седмично по распореду:
- Понедељак: Козарска улица, дио насеља
Ч.Поље (из Козарске улице и улице Омладински
пут), дио Пухарске, улице 25. Мај, Бране
Прокопића, Луке Стојановића до Рудничке
улице, насеља Воћњак, Орловача, Гаревци,
Тополик, Врбице и излаз на гомјенички мост,
Ризвановићи, Бишћани, Раковчани, СвалеБањалучка цеста, Брезичани, Драготиња и
Мраковица.
- Уторак: Гашића насеље, дио улица на Уријама
до улице Фрање Клуза, улица Фрање Клуза,
Славка Родића и улице из Славка Родића према
Аеродромском насељу, Паланчиште, Рашковац,
Стари град, улица Српских Великана,
Гомјеница, Петрово, Саничани, Ракелићи и
Буснови, Гаћани.
- Сриједа: дио улица у Пухарској, Чејреци,
насеље Кокин град, Луковица, Тукови,
Хамбарине, Доња Љубија и Љубија, Чараково,
Зецови, Расавци, Ништавци, индустријска зонаЦелпак.
- Четвртак: дио насеља Урије, од улице 29.
Новембар до улице 1. Мај, дио Аеродромског
насеља, од Козарске улице, Ламовита, Омарска,
Бистрица, Трнопоље и П.Гај.
- Петак: дио насеља Урије, од улице 1. Маја до
улице Милана Врховца, избјегличко насеље
преко пута Јањића пумпе, Калата, Орловци и
Горњи
Орловци,
Паланчиште,
Козарац,
Козаруша, Камичани, Суви брод, Бабићи, и
одвоз клаоничког отпада са мањих клаоница.
Члан 8.
Одвоз отпада из месница врши се
свакодневно.
Члан 9.
Из улица и дијела улица са подручја из
члана 6. и 7. овог Правилника у које не могу
улазити
комунална
возила,
корисник
комуналних услуга је дужан износити
комунални отпад на мјеста приступачна
возилима за одвоз отпада.
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Члан 10.
Одвоз отпада почиње у 5,30 часова у
љетном периоду (април, мај, јуни, јули, август,
септембар), а у зимском периоду (јануар,
фебруар, март, октобар, новембар, децембар)
одвоз отпада почиње у 7,00 часова.
Члан 11.
Имаоци отпада, отпад упакован у
пластичне вреће одлажу у контејнере за отпад
запремиме 1,1 м3 или веће.
У улицама у којима нису постављени
контејнери, имаоци отпада, отпад упакован у
пластичне вреће или одговарајуће посуде,
одлажу на мјесто које је приступачно
комуналним возилима или пред улаз свог
дворишта.
Отпад се не смије одлагати на зелене
површине, а уколико се одлаже на погодно
мјесто уз саобраћајницу, не смије ометати
нормално одвијање саобраћаја и кретање
пјешака.
Члан 12.
Имаоци отпада не смију отпад одлагати
поред контејнера и на мјестима која нису
одређена за одлагање отпада.
Члан 13.
У посуде за одлагање отпада из
домаћинства, на мјеста одређена за одлагање
дотпада из домаћинства као и на јавну
површину, забрањено је одлагати крупни отпад
и животињски отпад.
Члан 14.
Одвоз
отпада
врши
комунално
предузеће специјалним возилима за одвоз
отпада и исти одлаже на депонију „Курево“, у
свему према одредбама Одлуке о комуналном
реду и овог Правилника.
Члан 15.
Комунално предузеће као давалац
услуга одвоза комуналног отпада, дужно је
исти вршити квалитетно и благовремено, а на
начин и у вријеме како је то регулисано
Одлуком о комуналном реду и овим
Правилником.
Члан 16.
Сви имаоци отпада из чланова 2. и 3.
овог Правилника (домаћинства и пословне
просторије), дужни су пријавити комуналном
предузећу одвоз отпада и плаћати мјесечну
накнаду за пружене услуге.
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Накнада за одвоз отпада плаћа се по
важећем цјеновнику предузећу које пружа
услуге одвоза отпада, а на који сагласност даје
Начелник Општине Приједор.

РЈЕШЕЊЕ
о допуни Рјешења о именовању Комисије за
попис непокретности, број: 02-111-140/09 од
21.08.2009.године

Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана
од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Приједор.

I - У Рјешењу о именовању Комисија за
попис непокретности Општине, број: 02-111140/09 од 21.08.2009.године, у ставу I иза тачке
8. именују се нови чланови, и то под редним
бројевима, како слиједи:

Број:02-022-76/09
Датум:16.09.2009.г.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), Начелник општине Приједор, д о н о с
и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за попис непокретности
I Именује се Комисија
непокретности Општине у саставу:

за

II - Ово Рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у
„Службеном
гласнику општине Приједор“

попис

1. Весна Николић Ритан-предсједник
2. Нада Грубан- члан
3. Јефа Керановић-члан
4. Зоран Јокић-члан
5. Гордана Марјановић-члан
6. Милка Вучковић-члан
7. Марија Делкић-члан
8. Александра Јефтић-члан
II Задатак Комисије је да у сарадњи са
Пореском управом РС Подручни центар
Приједор пријави некретнине чији је власник
Општина и упише их у Фискални регистар
некретнина.
III Рјешење ступа на снагу даном
доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
општине Приједор“
Број: 02-111-140 /09
Датум: 21.08.2009.г.

„9. Младен Мартић - члан,
10. Ђуро Умићевић – члан,
11. Рајка Здјелар – члан,
12. Љубинка Ступар – члан,
13. Весна Срдић – члан,
14. Сања Кнежевић – члан,
15. Милица Коњевић – члан,
16. Гордана Павић – члан и
17. Добрила Куртовић – члан.“

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.

***
На основу члана 72. став 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05), члана 46. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор", број:
5/2005), Начелник општине Приједор, д о н о с
и

Број: 02-111-140/09
Датум: 14.09.2009.г.

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.

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
ОГЛАС
Код Одјељења за стамбено комуналне послове
Општинске управе Приједор извршен је упис
Заједница етажних власника стамбених зграда у:
* Регистарском листу број 200/09 Рјешењем
број: 08-372-36/09 од 19.06.2009.године.
Назив и сједниште:Заједница за управљање
зградом, Приједор, ул. Краља Александра бр. 8
Оснивачи: 8 етажних власника -сувласника
зграде.
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачун
етажних
власника-сувласника. Иступа у
правном промету самостално у оквиру
дјелатности, за обавезе одговара цјелокупном
имовином. Чланови одговарају супсидијарно до
висине удјела у плаћању трошкова одржавања
зграде.
Заступа: Лукић Мирко, предсједник управног
одбора заједнице, самостално и без ограничења.
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* Регистарском листу број 203/09 Рјешењем
број: 08-372-46/09 од 13.07.2009.године.
Назив и сједниште: Заједница за управљање
дијелом зграде, Б-4, улаз бр. 4, Приједор,
Пећани Б-4, улаз бр. 4.
Оснивачи:13 етажних власника дијела зградеулаза зграде.
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зградеулаза за рачун етажних власика. 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-улаза.
Заступа: Тривуновић станимир, предсједник
управног одбора, самостално и без ограничења.
* Регистарском листу број 204/09 Рјешењем
број: 08-372-49/09 од 24.07.2009.године.
Назив и сједниште:Заједница етажних власника
дијела зграде Ф, ламела Б
Оснивачи: 6 етажних власника дијела зграде.
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачун
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:
Бучан
Сандра,
предсједница
Скупштине, самостално и без ограничења.

Број: 10/09

* Регистарском листу број 205/09 Рјешењем
број: 08-372-58/09 од 19.08.2009.године.
Назив и сједниште:Заједница за управљање
дијелом зграде, Приједор, ул. Академика Јована
Рашковића бр. 12
Оснивачи: 11 етажних власника дијела зграде.
Дјелатност: 70320 Управљање дијелом зграде за
рачун 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:
Мацура
Жељко,
предсједник
Скупштине, самостално и без ограничења.
* Регистарском листу број 206/09 Рјешењем
број: 08-372-59/09 од 28.08.2009.године.
Назив и сједниште:Заједница за управљање
зградом, Љубија, ул. Драге Лукића бр. 36
Оснивачи: 7 етажних власника зграде.
Дјелатност: 70320 Управљање зградом за рачун
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:
Бабић
Слободан,
предсједница
Скупштине заједнице,
самостално и без
ограничења.
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