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31 
На основу члана 44. Закона о уређењу 
простора - Пречишћени текст  („Службени 
гласник Републике Српске“ 
бр.84/02,14/03,112/06 и 53/07) и члана 18. 
Статута општине Приједор („Службени 
гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 9/07), 
Скупштина општине Приједор на XI сједници 
одржаној дана 22.10.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради 

Урбанистичког плана Приједора 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком прописују се услови, 

начин и поступак израде и доношења 
Урбанистичког  плана Приједора, у даљем 
тексту: Плана. 

Члан 2. 
Израда Плана односи се на шире 

урбано подручје дефинисано Просторним 
планом општине Приједор. 
Граница подручја из претходног става је 
оријентациона и могуће је мијењати у току 
израде Плана. 

Члан 3. 
Циљеви доношења Плана су:  

а) Дефинисање планских одредница и 
просторних рјешења у циљу рационалнијег  
кориштења и уређења простора ширег урбаног 
подручја  и његових појединих дијелова. 
б) Усклађивање са концептом Просторног 
плана Општине Приједор  
в) Усклађивање планских рјешења са 
потребама развоја и промјенама у простору 

које су се десиле у блиској прошлости као са 
потребама заштите животне средине.    
г) Преиспитивање концепта саобраћаја из 
расположивног плана и по потреби 
дефинисање новог     
д) Дефинисање одговарајућих просторно-
функционалних цјелина и преиспитивање    
граница ширег и ужег урбаног подручја  
е) Дефинисање поставки и смјерница за 
припрему и израду регулационих планова и 
урбанистичких пројеката. 
ђ) Анализа постојећег стања и детаљно 
утврђивање услова и начина кориштења 
простора. 

Члан 4. 
Изради Плана претходи израда 

Преднацрта Плана  у сврху провјере потреба, 
жеља и просторних могућности третираног 
подручја. 
Преднацрт Плана разматра Савјет Плана и 
упућује у форми нацрта у даљу процедуру.  
 

Члан 5. 
Плански период од 10 година на који се 

доноси План тече од усвајања одлуке о 
доношењу Плана.  

Члан 6. 
             Носилац припреме Плана обавезан је 
да ову Одлуку достави на сагласност 
Министарству са просторно уређење, 
грађевинарство и екологију одмах по њеном 
доношењу, а најкасније у року од 15 дана (чл. 
55 Закона о уређењу простора  - Пречишћени 
текст ; "Сл. гласник РС" бр. 84/02, 14/03,112/06 
и 53/07).  
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Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке о 

приступању изради Плана на подручју из 
члана 2. ове Одлуке примјењиваће се важећи 
Просторни плана до доношења одлуке о 
усвајању новог просторног плана општине 
Приједор. 

Члан 8. 
Носилац припреме за израду Плана је 
Одјељење за просторно уређење. 
Носилац израде Плана је надлежна стручна 
организација регистрована за израду 
просторно – планске документације ( у даљем 
тексту: Стручна организација ). 
Савјет за израду Плана именоваће Скупштина 
општине посебним рјешењем по усвајању ове 
Одлуке. 

Члан 9. 
            План ће се израдити на топографско – 
катастарским  подлогама у размјери 1:10 000 и 
1:25 000.            

Члан 10. 
Средства за израду измјене и допуне 

Плана осигураће се из буџета општине 
Приједор. 
Уговор о изради Плана закључиће Стручна 
организација и општина Приједор. 
 

Члан 11. 
Рок за израду Нацрта Плана је 8 

мјесеци од дана ступања на снагу ове Одлуке и  
испуњавања других  услова дефинисианих 
уговором. Рок за израду приједлога Плана је 
60 дана  од дана завршетка јавног увида и 
обраде примједби од стране Савјета плана и 
Носиоца израде.        

Члан 12. 
Носилац припреме Плана дужан је да у 

току израде Плана обезбиједи сарадњу и 
усаглашавање ставова, а Стручна организација 
дужна је да сарађује са привредном комором и 
свим заинтересованим чиниоцима,надлежним 
органима и организацијама за послове 
планирања и програмирања развоја, 
водопривреде, саобраћаја, здравства, културе, 
стамбено-комуналне привреде,геодетске, 
геолошке, геозизичке,сеизмичке и 
хидрометереолошке послове, послове 
статистике, пољопривреде, шумарства, 
туризма, заштите природног и културно-
историјскога насљеђа, заштите животне 
средине и одбране и другим субјектима у 
мјери као и локално са предузећима у чијој је 
надлежности саобраћајна, комунална и 
енергетска инфраструктура, као што су: 
 
 

- Републички завод за статистику 
- Привредна комора РС 
- ЈП Путеви РС 
- Републички завод за заштиту културно- 
   историјског и природног наслијеђа. 
- Завод за изградњу града - Приједор, 
- ЈП "Водовод " Приједор, 
- Р.Ј. " Електродистрибуција " Приједор, 
- " Српске поште " Приједор и Телеком 
  Приједор, 
- А.Д. " Централна топлана" Приједор. 
- Српске шуме,  
- Завичајни музеј, 
- РУ за геодетске и имовинско правне послове 
    - Подручна јединица Приједор 
- Објекти основних и средњих школа, 
предшколске установе, објекти здравства, 
културе, спорта, туризма и др.  
 

Органи, организације и предузећа из 
става 1. овог члана  дужни су сарађивати са 
Стручном организацијом, давати јој 
приједлоге, мишљења, примједбе и податке 
везане за рад на изради Плана. 
 

Члан 13. 
Стручна организација је дужна 

прибавити сагласност на нацрт Плана од 
стране органа и организација из члана 11. ове 
Одлуке прије утврђивања приједлога Плана. 
 

Члан 14. 
Одјељење за просторно уређење, као 

носилац припреме, утврђује нацрт Плана и 
ставља га на јавни увид у трајању од 45 
(етрдесет и пет) дана ради изјашњавања и 
подношења писмених примједби на нацрт 
Плана у остављеном року. 
 

Члан 15. 
Истовремено са излагањем нацрта 

Плана на јавни увид спроводи се стручна 
расправа. 

О мјесту, трајању и начину јавног 
излагања нацрта Плана, јавност ће се 
обавијестити  најмање 8 ( осам ) дана раније 
путем средстава информисања ( « Козарски 
вјесник «, Радио станица Приједор ), те на 
огласној табли Скупштине општине.  
 

Члан 16. 
Носилац израде Плана и Савјет за 

израду Плана, разматрају приспјеле писмене 
примједбе на нацрт Плана достављају носиоцу 
припреме Плана образложено мишљење о 
примједбама које нису могле бити прихваћене. 
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Члан 17. 
Носилац припреме Плана након јавног 

увида и заузетих ставова по приспјелим 
примједбама на нацрт Плана, утврђује 
приједлог Плана и доставља га министру  на 
сагласност у складу са чл.62. Закона о уређењу 
простора. 

Члан 18. 
Стручна организација ће доставити носоцу 
припреме Плана елаборат плана, , матрице и 
електронску верзију Плана. 

Стручна организација  је дужна да 
изврши допуну елабората Плана у складу са 
прихваћеним писменим приједлозима и 
мишљењима у року од 30 ( тридесет ) дана од 
њиховог достављања. 

Члан 19. 
Све стручне, административне и друге 

послове у вези доношења Плана, обавиће 
Одјељење за просторно уређење. 
 

Члан 20. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Приједору. 
 
Број:  01-022-116/09        РЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:22.10.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
32 
На основу члана 7. и 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ( „Службени 
гласник РС“ бр. 41/03), члана 18. Статута 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“ бр. 5/05 и 9/07), члана 10. 
Одлуке о утврђивању критерија за избор и 
именовања органа у јавним предузећима и 
установама чији је оснивач Скупштина 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“ бр. 4/04), Скупштина 
општине Приједор на XI сједници одржаној 
22.10.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о поништењу јавног конкурса за избор и 

именовање члана Управног одбора Агенције за 
економски развој општине Приједор „ПРЕДА-

ПД“, Приједор 
 

Члан 1. 
 Поништава се Јавни конкурс за избор и 
именовање члана Управног одбора Агенције за 
економски развој општине Приједор „ПРЕДА-
ПД“, Приједор објављен у „Службеном 
гласнику Републике Српске“ број 08/09 и 

дневном листу „Глас Српске“ од дана 
03.02.2009.г. 

Члан 2. 
 Поништавање конкурса објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Приједор“ и 
дневном листу „Глас Српске“.  
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном гласнику општине 
Приједор“. 
 
Број:01-022-115/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.10.09.г   Прим.др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
33 
На основу члана 7. и 8. Закона о 
министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске ( „Службени 
гласник РС“ бр. 41/03), члана 18. Статута 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“ бр. 5/05 и 9/07), члана 10. 
Одлуке о утврђивању критерија за избор и 
именовања органа у јавним предузећима и 
установама чији је оснивач Скупштина 
општине Приједор („Службени гласник 
општине Приједор“ бр. 4/04), Скупштина 
општине Приједор на XI сједници одржаној 
22.10.2009. године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о расписивању поновљеног јавног конкурса за 
избор и именовање члана Управног одбора 
Агенције за економски развој општине 
Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор 

 
Члан 1. 

 Расписује се јавни конкурс за избор и 
именовање једног члана Управног одбора 
Агенције за економски развој општине 
Приједор „ПРЕДА-ПД“,  Приједор  
 

Члан 2. 
 Кандидат за избор и именовање из 
члана 1. ове Одлуке, поред општих услова 
прописаних законом мора испуњавати и 
посебне услове. 

Члан 3. 
 Општи услови за именовање члана 
Управног одбора у складу са законом су 
сљедећи: 
- да је држављанин Босне и Херцеговине, 
- да је старији од 18 година, 
- да има општу здравствену способност 
- да није отпуштен из државне службе на 
основу дисциплинске мјере на било којем 
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нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3 
године прије дана објављивања овог конкурса, 
- да није осуђиван за кривично дјело, 
привредни преступ или прекршај за повреду 
прописа о привредном и финансијском 
пословању који га чине неподобним за 
обављање дужности у наведеном органу, 
- да се против њега не води кривични 
поступак, 
- да се на кандидате не односи чл. IX тачка 1. 
Устава БиХ, 
- да не обавља извршну функцију и функцију у 
политичкој странци на било којем нивоу или 
обавља другу дужност или активност која 
доводи до сукоба интереса у складу са 
Законом о министарским, владиним и другим 
именовањима РС. 

Члан 4. 
 Посебни услови за именовање члана 
Управног одбора су сљедећи: 

- да има високу стручну спрему (VII 
степен), 

- познавање проблематике у дјелатности 
којом се бави Агенција, 

- познавање садржаја и начина рада 
органа управљања, 

- искуство у раду у привреди, 
- доказани резултати рада на ранијим 

пословима. 
Члан 5. 

 Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни приложити: 

- увјерење о држављанству, 
- извод из матичне књиге рођених, 
- увјерење о општој здравственој 

способности, 
- овјерену копију дипломе, 
- увјерење о радном стажу, 
- биографија, 
- увјерење да се против кандидата не 

води кривични поступак, 
- писмена изјава о непостојању сукоба 

интереса, 
- писмена изјава у вези са чланом  IX 

тачка 1. Устава БиХ. 
 

Члан 6. 
 Јавни конкурс објавиће се у 
„Службеном гласнику општине Приједор“ и 
дневном листу „Глас Српске“.  
 Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс је 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса. 
Ако конкурс не буде објављен истовремено, 
рок ће се рачунати од дана посљедњег 
објављивања. 

 Пријаве се достављају лично путем 
пријемне канцеларије или путем поште на 
адресу: Скупштина општине Приједор, 
Стручна служба СО, са назнаком Комисија за 
избор. 

Члан 7. 
 Ова Одлука ће се објавити у 
Службеном гласнику општине Приједор. 
 
Број:01-022-114/09  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
         Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Дана:22.10.09.г     Прим.др.Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
34 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07), а на приједлог Одбора за 
регионалну и међународну сарадњу, 
Скупштина општине Приједор на XI сједници 
одржаној 22.10.2009.-године, донијела је  
 

О Д Л У К У 
о братимљењу општине Приједор и 

општине Бовец, Словенија 
 

Члан 1. 
 Доноси се Одлука о  братимљењу 
општине Приједор са општином Бовец из 
Словеније, у циљу развијања  економске, 
културне, спортске и друге сарадње. 
 

Члан  2. 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број: 01-022-113/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                     
Датум:22.10.09.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
35 
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 140. Пословника 
Скупштине општине Приједор („Слулжбени 
гласник општине Приједор“,број: 9/09), 
Скупштина општине Приједор на XI сједници 
одржаној 22.10.2009.године, донијела је 
 

О Д Л У К У 
о продаји грађевинског земљишта путем 

непосредне погодбе 
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1. Одобрава се продаја непосредном 
погодбом по тржишној цијени, ради 
комплетирања грађевинске парцеле за редовну 
употребу пословног објекта, предузећу „Никић 
Ј“ д.о.о. Приједор – грађевинског земљишта 
које је према подацима земљишне књиге 
Основног суда у Приједору означено са к.ч.бр. 
27/234 у површини од 12 м²  уписано у 
зк.ул.бр. 7886 к.о. Приједор као државна 
својина са уписаним правом располагања у 
корист Општине Приједор. Према подацима 
катастарског операта земљишта некретнине су 
означене са дио к.ч.бр. 1858/4 к.о. Приједор I. 
 
 2. Даје се сагласност Начелнику 
општине Приједор да у циљу регулисања 
међусобних права и обавезе уговорних страна, 
а у складу са одредбама члана 16. став 1. тачка 
д). Закона о грађевинском земљишту 
(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 
112/06) закључи купопродајни уговор са 
предузећем „Никић Ј“ д.о.о. Приједор о 
продаји земљишта описаног у тачки 1. ове 
одлуке по цијени од 12.000 КМ, која цијена је 
утврђена од стране овлашћеног судског 
вјештака грађевинске струке. 
 
 3. Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Приједор“. 
 
Број:01-475-34/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:22.10.09.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
36 
На основу члана 18. Статута општине 
Приједор ( „Службени гласник општине 
Приједор“ број 5/05 и 9/07), Скупштина 
општине Приједор на XI сједници одржаној 
дана 22.10.2009.године донијела је 
 

Р Ј Е Ш Е ЊЕ 
о именовању Савјета за израду Измјене 
и допуне Ревизије регулационог плана 
насеља "Пећани" - Секција 1 и дијела 

насеља Доња Пухарска 
 

I 
Образује се Савјет за израду Измјене и 

допуне Ревизије регулационог плана насеља 
"Пећани" - Секција 1 и дијела насеља Доња 
Пухарска 

II 
У Савјет се именују: 
1. Тодоровић Горан, дипл.инж.арх. 
2. Матановић Горан, дипл.инж.грађ. 

3. Алексић Бранка, дипл.инж.геод. 
4. Јефтић Александар, дипл.инж.саобр. 
5. Ивић Душко, одборник  
6. Јелача Весна, одборник 
7. Јакуповић Сеад,одборник 

 
III 

Задатак савјета дефинисан је чл.58. 
став 2. Закона о уређењу простора – 
пречишћени текст („Службени  гласник“ РС 
бр. 84/02). 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у Службеном 
гласнику општине Приједор.  
 
Број:01-111-229/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
        Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
Датум:22.10.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
37 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр. 9/09), разматрајући 
пренос власништва имовине предузећа 
„Аутотранспорт“ Приједор са Владе 
Републике Српске на општину Приједор, 
Скупштина општине Приједор на XI сједници 
одржаној дана 22.10.2009.године, донијела је: 
 

З А К Љ У Ч А К 
1.Скупштина општине Приједор даје 

овлаштење Начелнику општине да предузме 
све мјере и радње из надлежности Скупштине 
општине и Начелника општине око преноса 
власништва над имовином предузећа 
“Аутотранспорт”  Приједор са Владе 
Републике Српске на општину Приједор, до 
доношења  коначне одлуке Скупштине 
општине. 

2. Овај закључак ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у “Службеном 
гласнику општине Приједор”. 
 
Број: 01-022-117/09      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.10.09.г.Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
  
38  
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о броју и структури привредних 
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субјеката (физичких и правних лица) на 
подручју општине Приједор, Скупштина 
општине Приједор на XI сједници одржаној 
дана 22.10.2009.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Информација о броју и 
структури привредних субјеката (физичких и 
правних лица) на подручју општине Приједор. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-108/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.10.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
39 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Извјештај о раду ЈУ Дјечији вртић „Радост“ за 
школску 2008/09.годину, Скупштина општине 
Приједор на XI сједници одржаној дана 
22.10.2009.године, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Извјештај о раду  ЈУ 
Дјечији вртић „Радост“ за школску 
2008/09.годину 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-111/09     ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.10.09.г  Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
40 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о упису ученика у први разред 
основних школа за школску 2009/10.годину, 
Скупштина општине Приједор на XI сједници 
одржаној дана 22.10.2009.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
1. Усваја се Информација о упису 

ученика у први разред основних школа за 
школску 2009/10.годину. 

 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-109/09         ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.10.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
41 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о раду Службе за инспекцијски 
надзор од 01.01.-31.12.2008.године, 
Скупштина општине Приједор на XI сједници 
одржаној дана 22.10.2009.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Информација о раду 
Службе за инспекцијски надзор од 01.01.-
31.12.2008.године. 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-110/09      ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум:22.10.09.г   Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  

* * * 
42 
На  основу члана 18. Статута општине 
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
5/05 и 9/07) и члана 145. Пословника 
Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник 
општине Приједор бр 9/09), разматрајући 
Информацију о раду Службе комуналне 
полиије од 01.01.-31.12.2008.године 
Скупштина општине Приједор на XI сједници 
одржаној дана 22.10.2009.године, донијела је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 1. Усваја се Информација о раду  
Службе комуналне полиије од 01.01.-
31.12.2008.године 
 
 2. Овај Закључак ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Приједор". 
 
Број:01-022-112/09  ПРЕДСЈЕДНИЦА 
       Приједор      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
Датум: 22.10.09.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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43 
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 
Број: 02-40-1591/09 
Датум: 24.09.2009.године 
 
 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 

О Д Л У К У 
 1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 20.667,25 КМ, Агенцији за 
економски развој општине Приједор „Преда-
ПД“ Приједор за реализацију  пројекта „Развој 
предузетничког инкубатора Приједор“. 
 
 2. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, на 
терет ставке 821500 Пројекат израда док. за 
изградњу прерађивачких капацитета 
(стратегија),  на жиро рачун број: 555-007-
01222313-15, отворен код Нове банке, ЈИБ 
4402665000007. 
 
 3. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а о извршењу исте стараће се 
Одјељење за финансије и иста ће бити 
објављена у "Службеном гласнику општине 
Приједор".   

О б р а з л о ж е њ е 
 Агенција за економски развој општине 
Приједор „Преда-ПД“ Приједор обратила се 
Начелнику општине Приједор за реализацију  
пројекта Развој предузетничког 
инкубатора“Приједор“ у којем је један од 
партнера Општина Приједор. 
Разматрајући овај захтјев, а везано за Одлуку о 
буџету општине Приједор за 2009.годину и 
партнерском изјавом о учешћу општине 
Приједор, одлучено је као у диспозитиву. 
 
         Начелник Општине                                                                       

        Марко Павић,с.р. 
* * * 

Број: 02-40-1590/09 
Датум: 25.09.2009.године 
 
 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,  доноси 

 
О Д Л У К У 

o одобравању средстава предузећу  „Водовод“ 
а.д. Приједор 

 
I 

 Одобравају се новчана средства у 
износу од 15.000,00 КМ предузећу „Водовод“ 
а.д. Приједор на име санације водовода.  

II 
Средства из тачке 1. ове одлуке 

исплатити из Буџета општине Приједор, на 
терет ставке 615200 (Учешће Општине у 
санацији водовода) у корист предузећа 
„Водовод“а.д. 

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".   

Начелник Општине                              
                                        Марко Павић,с.р.  

* * * 
Број: 02-40-1592/09 
Датум: 25.09.2009.године 
 
 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, доноси 
 

О Д Л У К У 
o одобравању средстава предузећу  
„Комуналне услуге“ а.д. Приједор 

 
I 

 Одобравају се новчана средства у 
износу од 10.000,00 КМ предузећу „Комуналне 
услуге“ а.д. Приједор за набавку 30 контејнера, 
цијеви за воду на депонији Курево и  
резервних дјелова за бомаг.  
        

II 
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из 
Буџета општине Приједор, на терет ставке 
6139004- Средства за заштиту човјекове 
околине,на жиро рачун број: 562-007-
00000111-13, отворен код НЛБ Развојне банке, 
ЈИБ: 4400684900008. 

III 
 За реализацију ове одлуке задужује се 
Одјељење финансија општине Приједор. 
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IV 
 Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а  објавиће се  у "Службеном 
гласнику општине Приједор".  
                                              Начелник Општине 
                                                 Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02-023-6/09 
Датум: 28.09.2009.године 
 
 На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 
и 118/05 ) и  члана 35. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), -Начелник општине 
Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 
ЈАВНЕ УСТАНОВЕ ДЈЕЧИЈИ ВРТИЋ 

„РАДОСТ“ ПРИЈЕДОР 
 

I 
       Даје се  сагласност на Статут Јавне 
установе Дјечији вртић „Радост“ Приједор.  
 

II 
      Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
"Службеном гласнику општине Приједор". 
 

Начелник Општине 
 Марко Павић,с.р. 

 
* * * 

Број: 02-40-1628/09 
Датум: 05.10.2009.године 
 
 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, доноси 
 

О Д Л У К У 
 
 1. Одобравају се новчана средства у 
износу од 79.791,50 KM стечајном дужнику 
„Целпак“ а.д. у стечају Приједор, на име 
куповине грађевинског земљишта за потребе 
општине Приједор, (износ од 7.979,15 КМ на 
 
 

 име уплате депозита од 10% уплаћен је 
Закључком број: 02-40-1628/09  дана, 
29.09.2009.године). 
 
 2. Одлуком Скупштине општине 
Приједор, број: 01-022-80/09 од 
17.09.2009.године дата је сагласност 
Начелнику општине да у име општине 
учествује у поступку продаје некретнина 
стечајног дужника „Целпак“ а.д. у стечају 
Приједор, путем усменог јавног надметања. 
 
 3. Средства из тачке 1. ове одлуке 
исплатити из Буџета општине Приједор, на 
терет ставке 613900 Учешће у пројектима из 
Стратегије, на жиро рачун  Фабрике целулозе 
и папира „Целпак“ а.д. у стечају Приједор, 
број: 562-007-00004462-55, отворен код НЛБ 
Развојне банке, ЈИБ: 4401531100009. 
 4. За извршење одлуке задужује се  
Одјељење за финансије.  
 

5. Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења и биће објављена у "Службеном 
гласнику општине Приједор".    
                       Начелник Општине                      
                                                 Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02-023-5/09 
Датум: 08.10.2009.године 
 
 На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник Републике Српске", број: 101/04, 42/05 
и 118/05 ) и  члана 35. Статута општине 
Приједор ("Службени гласник општине 
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине 
Приједор,   д  о  н  о  с  и 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ТРЖНИШНО-ПИЈАЧНИ РЕД 

„ГРАДСКЕ ТРЖНИЦЕ“ а.д. ПРИЈРДОР 
 

I 
       Даје се  сагласност на тржишно-пијачни 
ред „Градске тржнице“а.д. Приједор.  
 

II 
      Ова одлука ступа на снагу даном 
доношења, а иста ће бити објављена у 
"Службеном гласнику општине Приједор". 

                                                               
Начелник Општине 

                                         Марко Павић,с.р. 
* * * 
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Број: 02-40-1716/09 
Датум 13.10.2009.године 
 

На основу члана 72. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ( „ Службени гласник 
Републике Српске бр. 101/04, 42/05, 118/05 ) и 
члана 46. Статута Општине Приједор      
(„Службени гласник општине Приједор бр. 
5/05) начелник општине Приједор, доноси 
 

О Д Л У К У 
о висини и начину плаћања 

накнаде за пружање правне помоћи 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређује се начин рада 

пружања правне помоћи, те висина и начин 
плаћања накнаде за пружање правне помоћи. 

Члан 2. 
Право на пружање правне помоћи 

имају грађани - искључиво физичка лица ( у 
даљем тексту: корисник ) са пребивалиштем на 
територији општине Приједор. 
 

Члан 3. 
Правна помоћ, пружа се корисницима у 

усменом и писменом облику, а обухвата 
давање усмених правних савјета или 
састављање одговарајућих писмених 
поднесака. 

Члан 4. 
Усмена правна помоћ се пружа одмах 

по обраћању корисника, а ако се ради о 
сложеној правној ствари усмена правна помоћ 
се пружа наредног дана или у договору са 
корисником. 

Члан 5. 
Писмена правна помоћ обухвата:  
- састављање поднесака ( тужби, одговора на 
тужбе, жалби, приједлога за извршења, 
приговора и сл.) 
- састављање исправа, као и других правних 
послова у складу са Законом. 

 
Члан 6. 

У зависности од обима и сложености 
правне ствари писмена правна помоћ се пружа 
по обраћању, наредног дана или у договору са 
корисником. 

Члан 7. 
Корисник сам прибавља исправе и 

друга доказна средства потребна за пружање 
правне помоћи. 

Члан 8. 
За услуге пружања правне помоћи 

корисник плаћа накнаду по тарифи која је 
саставни дио ове Одлуке а средства остварена 

пружањем правне помоћи уз накнаду уплаћују 
се у корист Буџета Општине Приједор. 
 

Члан 9. 
Корисници услуга  писмене правне 

помоћи обавезни су да се писменим захтјевом 
обрате општини Приједор – Одјељење за 
друштвене дјелатности. 

Члан 10. 
Плаћања накнаде за правну помоћ из члана 

8. су ослобођени : 
 
1. - корисници сталне социјалне помоћи 

 - лица под старатељством 
    - инвалидна лица 
    - корисници најнижих старосних пензија из 
      РС, БиХ 
 
2.       - борци ВРС 
          - ратни војни инвалиди и цивилне жртве 
            рата 
          - породице погинулих и несталих бораца 
            и то у предметима из области   борачко 
            инвалидске заштите 
3.      - незапослена лица у предметима 
           остваривања права из радних односа и 
           запослења 

 - избјегло и расељено становништво, и 
     повратници у предметима рјешавања 
     њихових статусних питања. 
 

Члан 11. 
За остваривање права на бесплатну 

правну помоћ странка је обавезна уз личну 
карту, доставити и одговарајућу вјеродостојну 
исправу којом потврђује статус лица из члана 
10. ове Одлуке. 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од 

дана објављивања у „ Службеном гласнику “. 
    
                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                  Марко Павић,с.р. 

* * * 
Т А Р И Ф А 

Општинске административне таксе 
за  пружање правне помоћи грађанима 

 
Тарифни број 1. 

 
КРИВИЧНИ ПОСТУПАК 
 
а) Састављање поднесака ( приватне тужбе, 
приједлози за одлагање извршења казне, 
условни отпуст, брисање осуда, приједлози за 
рехабилитацију, молбе за помиловање) 
................................................... ..........50  бодова 
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б)  правни лијекови ( жалба окривљеног 
против пресуде,одговор на жалбу против 
пресуде, жалбе против рјешења о отварању 
истраге, одређивању или продужењу притвора, 
примјени васпитних мјера, и мјера 
безбједности, приговора против оптужнице 
................................................................25 бодова 
 

Тарифни број 2. 
 
ПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 
а) састављање тужби и других поднесака  
- ради  развода или поништења брака, за 
утврђивање или оспоравње очинства, о чувању 
или васпитању дјеце, за законско издржавање 
 или укидање обавезе издржавања......40 бодова 
- ради сметања посједа,  
  служности...........................................20 бодова 
-  из стамбених односа.........................15 бодова 
-  остале  тужбе ....................................50 бодова 
б) одговори на тужбу, приговори против 
платног налога и образложених поднесака у 
којима се одговара на наводе приговора и 
одговора на тужбу................................15 бодова 
ц) састављање приједлога за повраћај у 
пређашње стање, приједлога за издавање 
привремених мјера ..............................10 бодова  
д) правни лијекови: за састављење редвоних 
правних лијекова против пресуде као и против 
рјешења, за састављање одговора на жалбу и 
ревизију ................................................25 бодова 
 

Тарифни број 3. 
 
ИЗВРШНИ ПОСТУПАК 
- за састављање приједлога за дозволу 
извршења,  приједлога за одређивање 
привремених мјера, приговора  против 
рјешења о извршењу и противљењу  
приједлозима за одређивање привремених 
мјера, те одговоре  на приговоре против 
рјешења о извршењу ...........................10 бодова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тарифни број 4. 
 
ВАНПАРНИЧНИ ПОСТУПАК 
- за састављање поднесака којима се покреће 
поступак за диобу заједничке имовине или 
брачне тековине, развргнуће заједнице 
некретенина, приједлога за  распоред накнадно  
пронађе имовине оставиоца, уређење међа, 
правних 
лијекова.................................................30 бодова  
 

Тарифни број 5. 
 
ЗЕМЉИШНО КЊИЖНИ ПОСТУПАК  
- за састављање замљишно књижних 
приједлога код којих се одлучује о упису и 
брисању, предбиљежби и забиљежби 
неког права, правних лијекова ..........15 бодова 
 

Тарифни број 6. 
 
УПРАВНИ ПОСТУПАК 
- за састављање поднесака којима се покреће 
управни поступак и правних лијекова 
...............................................................10 бодова 
 

- остали поднесци (изјаве и  
            пуномоћи) ...................................5 бодова 
 

Тарифни број 7. 
 
УПРВНИ СПОРОВИ 
- за састављање тужби ........................20 бодова 
 

Тарифни број 8. 
 
САСТВЉАЊЕ ИСПРАВА 
 
-  за састављање уговора....................  15 бодова 
 
ВРИЈЕДНОСТ БОДА 
- за пружену правну помоћ  
   износи ................................................1,00    КМ 
 
Усмени правни савјети су ослобођени плаћања 
накнаде. 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
Број акта                   Страна 
 
31 Одлука о приступању изради Урбанистичког плана Приједор    312 
32 Одлука о поништењу јавног конкурса за избор и именовање члана 
            Управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор 
             „ПРЕДА-ПД“ Приједор                                                                                                     314 
33 Одлука о расписивању поновљеног јавног конкурса за избор и именовање  
            члана Управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор 

„ПРЕДА-ПД“ Приједор                                                                                                      314 
34        Одлука о братимљењу општине Приједор и општине Бовец, Словенија                      315 
35        Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе                         315 
36        Рјешење о именовању Савјета за израду Измјене и допуне Ревизије  
            регулационог  плана насеља "Пећани" - Секција 1 и дијела насеља  
           Доња Пухарска   
37       Заључак број:01-022-317/09                     316 
38       Закључак, Информација о броју и структури привредних субјеката                              316 
39       Закључак, Извјештај о раду  ЈУ Дјечији вртић „Радост“                                                  317 
40       Закључак, Информација о упису ученика у први разред основних школа                     317 
41       Закључак, Информација о раду Службе за инспекцијски надзор                                    317 
42       Закључак, Информација о раду  Службе комуналне полиије                                          317 
43       Акти Начелника општине         318  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-О- 
"Службени гласник" издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и штампа Стручна служба 
Скупштине општине и начелника општине. 
На основу члана 176. Пословника Скупштине општине Приједор ("Сл.гласник општине Приједор",бр. 
9/09), Главни и одговорни уредник, секретар Скупштине општине ЖЕЉКО ШКОНДРИЋ, 
дипломирани правник, канцеларија број 65 Скупштина општине Приједор телефон број:052/245-125. 
Web adresa: www.opstinaprijedor.org. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


