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На основу члана 50. Закона о уређењу 

простора-Пречишћени текст („ Службени гласник 

Републике Српске“, број 84/02, 14/03, 112/06, 53/07) 

и члана 18. Статута општине Приједор, 

(Сл.гл.општине Пријеор, бр.5/05 и 9/07),Скупштина 

општине Приједор, на XII сједници одржаној дана 

24.11.2009. године, донијела је                                                                                          

 

О Д Л У К У 

о Измјени и допуни Регулационог плана ужег 

урбаног подручја насеља Омарска 

 

Члан1. 

Доноси се Измјена и допуна Регулационог плана 

ужег урбаног подручја насеља Омарска (у даљем 

тексту: Измјена и допуна Плана). 

 

Члан 2. 

Границе простора који је обухваћен измјеном и 

допуном Плана прецизније су одређене у 

графичком  дијелу Измјене и допуне Плана. 

  

Члан 3. 

Елаборат измјене и допуне Плана састоји се од 

текстуалног и графичког дијела. 

  

- Текстуални дио Измјене и допуне Плана садржи:   

  

А.Уводно  образложење и подаци о планирању 

I.  Извод  из  плана  ширег  подручја 

II. Постојеће  стање  организације  уређења  и 

      кориштења простора и оцјена  природних   

     и  створених  услова 

III. Територија  и  становништво  

IV. Природни  услови 

V.   Намјена  површина  

VI. Физичке  структуре 

VII. Саобраћај  и  остала  инфраструктура 

 

Б. Потребе, могућности, циљеви  и  правци  

просторног  развоја 

В. План  опганизације , уређења  и  коришћења 

     простора 

I.   Намјена  површина  

II. Планирана  изградња ,грађевинске  и 

     регулационе  линије , парцелација 

III. Општи  урбанистичко - технички  услови  

IV. Заштита  средине, обликовање  простора 

V.  Биланс  површина  и  нумерички  показатељи. 

VI. Саобраћај  и  остала  инфраструктура 

Г. Одредбе  и  смјернице  за  провођење  Плана 

Д. Оријентациони  предрачун  трошкова  уређења 

Е. Подаци  о  валоризацији  постојећих  објеката  у 

    подручју обухвата 

         

- Графички дио Измјене и допуне Плана садржи 

следеће карте:  

    1. Постојеће  стање – геодетска  

        подлога                                                 Р 1: 1500 

1.1 Секција бр.1       Р 1: 1000 

1.2 Секција бр.2       Р 1: 1000                                                                                                           

     

2. Извод  из  Регулационог  плана  ужег урбаног 

     подручја насеља Омарска     Р 1: 1000                             

3. Валоризација  постојећег  грађевинског   

    фонда                   Р 1: 1500 

4. План  рушења                              Р 1:1500  

5. План  намјене  површина    Р 1: 1500 

6. План  просторне  организације   Р 1: 1500 

6.1 Секција бр.1       Р 1: 1000 

6.2 Секција бр.2       Р 1: 1000                                                                                                                             

7.  План  саобраћаја  и  нивелације Р 1: 1500 

7.1 Секција бр.1       Р 1: 1000 

7.2 Секција бр.2       Р 1: 1000                                                                                                                         

8. Инфраструктура -Синтезна  карта Р 1: 1500 

9. Водовод  и  канализација- идејно  

     рјешење    Р 1: 1500 

 10. Енергетика - идејно рјешење  Р 1: 1500 

 11. Телекомуникације - идејно рјешење Р 1: 1500 

 12. Термотехничке  инсталације - идејно  

        рјешење     Р 1: 1500 

 13. План  грађевинских  и  регулационих   
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       линија    Р 1:  1500 

13.1 Секција бр.1       Р 1:  1 000 

13.2 Секција бр.2       Р 1:  1 000                                                                                                                                                                                                

14. План  парцелације   Р 1:  1 500 

14.1 Секција бр.1       Р 1:  1 000 

14.2 Секција бр.2       Р 1:  1 000                                                                                                                                                                                                   

  

Члан 4. 

Измјена и допуна Плана се доноси на временски 

период од 5 година. 

Члан 5. 

Елаборат Измјене и допуне Плана израђен је од 

стране стручне организације А.Д.„ 

Индустропројект “ Приједор у мјесецу октобру 

2009. године у папирној и дигиталној  форми, 

прилог је и саставни дио ове Одлуке. 

 

Члан 6. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о доношењу Регулационог плана плана 

ужег урбаног подручја насеља Омарска (Сл. 

гласник општине Приједор бр.1/92). 

 

Члан 7. 

Измјеном и допуном Плана  утврђен је општи 

интерес за изградњу стамбених објеката и за 

уређивање земљишта за ту изградњу (чл.15.став 2. 

и 48. Закона о експропријацији; Сл. гласник РС бр. 

112/06, 37/07). План је основа за утврђивање 

општег интереса за експропријацију непокретности 

за остале намјене (члана 15. став 1. Закона о 

експропријацији). 

Члан 8. 

Измјена и допуна Плана се излаже на стални јавни 

увид код општинске административне службе 

надлежне за послове просторног уређења. 

 

Члан 9. 

О провођењу ове Одлуке стараће се орган из члана 

8. ове Одлуке. 

Члан 10. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број: 01-022-127/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.11.2009.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 30. став 1, алинеја 11 и члана 63. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“,бр. 101/04, 32/05 и 118/05). 

Закона у утврђивању и преносу права располагања 

имовином на јединице локалне самоуправе 

(„Службени гласник Републике Српске“,бр. 70/06) 

и  члана 18. Статута општине Приједор („Службени 

гласник општине Приједор“,број: 5/05 и 9/07), и 

члана 140. Пословника Скупштине општине 

Приједор („Службени гласник општине 

Приједор“,број: 9/09), Скупштина општине 

Приједор на XII сједници одржаној 

24.11.2009.године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

о измјени Одлуке о враћању општини Приједор 

права кориштења на некретнинама 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком врши се измјена Одлуке о враћању 

општини Приједор права кориштења на 

некретнинама („Службени гласник општине 

Приједор“,бр 9/06). 

Члан 2. 

Члан 4. Одлуке мијења се и сада гласи „За сваки 

конкретни случај донијет ће се одлука о враћању 

имовине у власништво општине Приједор од стране 

Начелника општине, испред Административне 

службе општине Приједор“. 

 

Члан 3. 

3. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“. 

 

Број:01-022-123/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:23.11.2009.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

* * * 
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На основу члана 3. и 47. Закона о превозу у 

друмском саобраћају Републике Српске (Службени 

Гласник Републике Српске број 111/08), члана 30. 

Закона о локалној самоуправи (Службени гласник 

Републике Српске број 101/04) и члана 18. Статута 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор број 05/05) Скупштина општине Приједор 

на XII сједници одржаној 24.11.2009. године, 

донијела  

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о такси превозу на 

подручју општине Приједор 

 

Члан 1. 

У Одлуци о такси превозу на подручју општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор 

број 08/02 и 09/06), члан 2. мјења се и гласи: 

 

„Такси превоз на подручју општине Приједор могу 

вршити предузећа или друга правна лица 

регистрована за ову врсту дјелатности са сједиштем 

на подручју општине Приједор, као и физичка лица 

која посједују рјешење о обављању такси 

дјелатности издато од одјељења надлежног за 

послове саобраћаја општине Приједор. 

 

За вршење регистрованог такси превоза правна и 

физичка лица – такси превозници дужни су да 

посједују лиценцу превозника, лиценце за возила и 

легитимације за возаче.“ 

 

Члан 2. 

Члан 6. Одлуке мјења се и гласи: 

 

„Максималан број такси мјеста у општини 

Приједор утврђује Начелник општине у правилу 
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почетком сваке године, а на приједлог одјељења 

надлежног за послове саобраћаја. 

 

Размјештај такси стајалишта, број такси мјеста на 

такси стајалиштима, те радно вријеме на почетку 

сваке календарске године одређује општински 

орган надлежан за послове саобраћаја, а на основу 

исказаних потреба корисника превоза, превозника 

или удружења такси превозника.“  

 

Члан 3. 

У члану 12. Одлуке став 2. мјења се и гласи: 

 

„Одређивање висине накнде из става 1. овог члана 

врши Начелник општине.“ 

 

Члан 4. 

Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћени текст ове Одлуке и исти објави у 

Службеном гласнику општине Приједор. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“.  

 

Број: 01-022-124/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА  

         Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.11.2009.г       Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  
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На основу члана 3. Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске (Службени Гласник 

Републике Српске број 111/08), члана 30. Закона о 

локалној самоуправи (Службени гласник Републике 

Српске број 101/04) и члана 18. Статута општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор 

број 05/05) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној 24.11.2009. године, донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о измјенама и допунама Одлуке о јавном превозу 

лица и ствари на подручју општине Приједор 

 

Члан 1. 

У Одлуци о јавном превозу лица и ствари на 

подручју општине Приједор (Службени гласник 

општине Приједор број 04/08) у члану 8. став 2. 

брише се. 

Члан 2. 

Члан 10. Одлуке мјења се и гласи: 

 

„Регистрација реда вожње аутобуских линија врши 

се на основу спроведеног поступка јавног 

усклађивања редова вожње или поступка додјеле 

линија путем јавног надметања, а у складу са 

Правилником о начину, критеријима и поступку 

додјеле линија, усклађивања, овјере и регистрације 

редова вожње на линијама градског и приградског 

превоза на подручју општине Приједор. 

Правилник из става 1. овог члана доноси Начелник 

општине Приједор.“ 

 

Члан 3. 

Назив поглавља „3. Ред вожње“ мјења се и гласи „3. 

Усклађивање и регистрација реда вожње“. 

 

Члан 4. 

Члан 11. Одлуке мјења се и гласи 

 

„Усклађивање и регистрацију реда вожње у 

линијском превозу лица на територији општине 

Приједор врши одјељење надлежно за послове 

саобраћаја. 

 

Превозник предлаже ред вожње, усаглашен са 

даљинаром, минималним временима вожње и 

потребама корисника превозних услуга. 

 

Даљинар из става 2. овог члана доноси Одјељење 

надлежно за послове саобраћаја.“ 

 

Члан 5. 

У члану 12. додаје се нови став који гласи: 

 

„Усклађивање и регистрација редова вожње врши 

се једном годишње, а ред вожње у линијском 

превозу лица региструје се на период од пет 

година.“ 

Члан 6. 

Члан 13. Одлуке мијења се и гласи: 

„Ако дође до промјена у потребама корисника 

превозних услуга на одређеној линији, превозник је 

дужан да предложи нови ред вожње у складу са 

промјенама потреба корисника превоза, те да исти 

региструје према прописима.“ 

У члану 13. додаје се нови став који гласи: 

 

„Ако усклађивањем редова вожње нису обезбјеђене 

потребе корисника превоза на одређеној релацији, 

Начелник општине, на захтјев заинтересованог 

превозника и након завршеног усклађивања редова 

вожње може рјешењем утврдити ред вожње по ком 

ће се обављати превоз.“ 

Члан 7. 

Члан 14. Одлуке мијења се и гласи: 

 

„Одредбе чланова 11, 12. и 13. ове Одлуке неће се 

примјењивати на аутобуским линијама које су 

додјељене превозницима путем јавног надметања у 

складу са одредбама ове Одлуке и Закона о 

комуналним дјелатностима.“ 

 

Члан 8. 

У члановима од 15. до 21. ријеч „стајалиште“ 

замјењује се рјечима „аутобуско стајалиште“ у 

одговарајућем падежу. 

 

Члан 9. 

Члан 36. Одлуке мијења се и гласи:  

 

„На подручју општине Приједор, није дозвољено 

вршити јавни превоз лица и ствари запрежним 

возилима, самарицама и пољопривредним 

машинама.“ 
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Члан 10. 

Члан 37. Одлуке мијења се и гласи:  

 

„На подручју општине Приједор, није дозвољено 

вршити јавни превоз лица и ствари мотоциклима, 

мотоциклима са приколицом, трициклима на 

моторни и други погон.“ 

 

Члан 11. 

У члану 39. став  1. тачка 2. мијења се и гласи: 

 

„ако користи аутобусе који не испуњавају услове 

прописане чланом 4. Одлуке“ 

 

Члан 12. 

Овлашћује се Комисија за прописе да утврди 

пречишћени текст ове Одлуке и исти објави у 

Службеном гласнику општине Приједор. 

 

Члан 13. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Приједор“.  

 

Број: 01-022-125/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА                        

        Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члана 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора Позоришта 

„Приједо“ Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора 

Позоришта „Приједор“из Приједора, ради истека 

мандата и то : 

 

- Бориславa Токић 

- Жељка Марјановић-Балабан 

- Адмира Кличић 

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-251/09              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.   Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор („Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године, д о н и ј е л а  је  

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора „Галерија 

96“ Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора 

„Галерија 96“ из Приједора, ради истека мандата и 

то : 

- Росанда Гојић 

 - Тијана Солдат 

 - Топић Драган 

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-247/09               ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИН 

Датум: 24.11.2009.г.    Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године 

д о н и ј е л а  је 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

JУ „Центар за приказивање филмова“ Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора Центра 

за приказивање филмова  из Приједора, ради истека 

мандата и то : 

 - Бркић Саид 

 - Мутић Божо 

 - Јанковић Дубравка 

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-254/09             ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.11.2009.     Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 

 

 



Страна 328                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                 Број:12/09 

51 

На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године     д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

„Туристичка организација“ Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора 

Туристичке организације  Приједор, ради истека 

мандата и то : 

 - Драган Рончевић 

 - Божо Грбић 

 - Фаиз Кахтеран 

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-249/09                  ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г     Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  Центар за 

социјални рад Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора  

Центра за социјални рад из Приједора, ради истека 

мандата и то : 

 - Рада Тубић 

- Даница Пауновић 

 - Младен Кечан 

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-250/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.       Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године     д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора 

ЗУ „Дом здравља“  Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора ЗУ 

„Дом здравља“ из Приједора, ради истека мандата и 

то : 

 - Славица Бајић 

 - Насутион Кљунић 

 - Мр.пх Мирјана Ђермановић 

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-253/09                 ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.       Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора  „Градска 

апотека“ Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора 

„Градска апотека“из Приједора, ради истека 

мандата и то : 

- Александар Миљуш 

- Милица Отковић 

- Ђурђица Мутић  

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-252/09                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.      Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Дјечији 

вртић „Радост“ 

 

1. Разрјешавају се чланови Управног одбора ЈУ 

Дјечији вртић „Радост“ из Приједора, ради истека 

мандата и то : 

- Љубица Ковачевић 

- Горана Босанчић 

- Слађана Т.Радаковић 

 

2. Разрјешени чланови управног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-248/09                ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.      Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу члана 18. Статута општине Приједор 

(„Службени гласник општине Приједор“, бр. 5/05 и 

9/07) и члaна 146. Пословника  Скупштине 

општине Приједор (Службени гласник општине 

Приједор“, број 9/09), Скупштина општине 

Приједор, на XII  сједници одржаној  

24.11.2009.године,  д о н и ј е л а  је 

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о разрјешењу чланова Надзорног одбора  

Ј.П.Спортска дворана „Младост“   Приједор 

 

1. Разрјешавају се чланови Надзорног одбора Ј.П. 

Спортске дворане „Младост“ из Приједора, ради 

истека мандата и то : 

 - Тинтор Дејана 

 - Мишковић Слободан 

 - Милуновић Славко 

 

2. Разрјешени чланови надзорног одбора из тачке 

1.обављаће послове из своје надлежности до  

конституисања новоизабраног   управног одбора.  

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број:01-111-255/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

         Приједор               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.    Прим. Др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Позоришта 

„Приједор“ Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Позоришта 

„Приједор“ на период од 4 (четири) године и то: 

 

1. Шарић Мухидин 

 2. Жељка Марјановић-Балабан 

 3. Шкорић Вера 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-258/09       ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора културне 

установе "Галерија 96"  Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора културне 

установе "Галерија 96" Приједор на период од 4 

(четири) године и то: 

 

1. Амиџић Мирјана 

2. Обрадовић Мира 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-256/09     ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 
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Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ „Центар 

за приказивање филмова“ Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ „Центар 

за приказивање филмова“  на период од 4 (четири) 

године и то: 

1. Ивић Младен 

2. Крнета Милан 

3. Рађеновић Бранко 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-259/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Туристичка 

организација  Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Туристичке 

организације Приједор на период од 4 (четири) 

године и то: 

1. Згоњанин Сашка 

2. Грубан Гина 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-257/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора Центра за 

социјални рад  Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора Центра за 

социјални рад,  на период од 4 (четири) године и то: 

 

1. Шљокавица Милена 

2. Јеврић Драгомир 

3. Кецман Душица 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-260/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора ЗУ „Дом 

здравља“  Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора ЗУ „Дом 

здравља“ Приједор, на период од 4 (четири) године 

и то: 

1. Деспотовић Драгоја 

2. Стијепић Јанко 

3. Рајлић Нада 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-261/09              ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор                  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.  Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора „Градска 

апотека“ Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора „Градска 

апотека“ Приједор на период од 4 (четири) године и 

то: 

1. Миљуш Александар 

2. Брезичанин Драшко 

3. Вучета Весна 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-262/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.     Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Управног одбора ЈУ Дјечији 

вртић „Радост“  Приједор 

 

1. Именују се чланови Управног одбора ЈУ Дјечији 

вртић „Радост“  на период од 4 (четири) године и 

то: 

1. Егић Свјетлана 

2. Гајић Бранка 

3. Босанчић Горана 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику  

општине Приједор". 

 

Број: 01-111-263/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.г.    Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 

 

65 

На основу  члана 18. Статута општине Приједор 

(Службени гласник општине Приједор бр. 5/2005 и 

9/07) и члана 146. Пословника скупштине општине 

Приједор (Службени гласник општине Приједор бр. 

9/09) Скупштина општине Приједор на XII 

сједници одржаној дана 24.11.2009. године 

донијела је 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању чланова Надзорног одбора ЈП 

Спортска дворана „Младост“ Приједор 

 

1. Именују се чланови Надзорног одбора ЈП 

Спортска дворана „Младост“ Приједор на период 

од 4 (четири) године и то: 

1. Вуковић Владо 

2. Грбић Раденко 

3. Вујић Драшко 

 

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном објављивања 

у "Службеном гласнику општине Приједор". 

 

Број: 01-111-264/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

      Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум: 24.11.2009.        Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр. 9/09), 

Скупштина општине Приједор на XII сједници 

одржаној дана 24.11.2009.године, донијела је: 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

1.Расписује се поновни конкурс за избор и 

именовање једног члана Управног одбора 

Туристичке организације општине Приједор и 

једног члана Управног одбора Галерије 96- 

Приједор. 

 

2. Задужује се Одјељење за друштвене дјелатности 

Административне службе општине Приједор да 

објави поновни Јавни конкурс из тачке 1. овог 

Закључка уз опште и посебне услове који су били 

прописани Јавним конкурсом број: 01-022-70/09. 

 

3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

Број:01-022-126/09          ПРЕДСЈЕДНИЦА  

       Приједор  СКУПШТИНЕ ОПШТИН 

Датум:24.11.2009.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о школској 2008/09 

години са  приједлогом мјера за побољшање 

васпитно-образовног процеса, Скупштина општине 

Приједор на XII сједници одржаној дана 

24.11.2009.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација o школској 2008/09 

години са  приједлогом мјера за побољшање 

васпитно-образовног процеса. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-122/09    ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.11.2009.г.   Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о стању дјечије заштите 

на подручју општине Приједор, Скупштина 

општине Приједор на XII сједници одржаној дана 

24.11.2009.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о стању дјечије заштите 

на подручју општине Приједор, са примједбама и 

приједлозима одборника. 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-121/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.11.2009.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р.  
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На  основу члана 18. Статута општине Приједор 

("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и 

члана 145. Пословника Скупштине општине 

Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09), 

разматрајући Информацију о броју свих уписа у 

матичне књиге рођених и умрлих на подручју 

општине Приједор од 01.01.-31.12.2008.године, 

Скупштина општине Приједор на XII сједници 

одржаној дана 24.11.2009.године, донијела је  

 

З А К Љ У Ч А К 

1. Усваја се Информација о броју свих уписа у 

матичне књиге рођених и умрлих на подручју 

општине Приједор од 01.01.-31.12.2008.године. 

 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Приједор". 

 

Број:01-022-120/09        ПРЕДСЈЕДНИЦА 

       Приједор              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Датум:24.11.2009.г.      Прим. др. Азра Пашалић,с.р. 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТНЕ 

 

Број: 02-023-7/09 

Датум: 16.11.2009.г 

 
На основу члана 43. став. 1. алинеја 11. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ), а 

у вези са одредбама члана 35. Статута општине 

Приједор ("Службени гласник општине Приједор", 

број: 5/2005),  Начелник општине Приједор, доноси 

 

О Д Л У К У 

о давању сагласности на одлуку о измјенама и 

допуни одлуке о висини личних примања и других 

накнада запослених у агенцији за економски развој 

општине приједор „преда –пд“ приједор 

 

I 

       Даје се сагласност на Одлуку о измјенама и 

допуни одлуке о висини личних примања и других 

накнада запослених у Агенцији за економски развој 

општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ 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- 40-1679/09 

Датум: 27.11.2009.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 

o одобравању средстава Удружењу пензионера 

П р и ј е д о р 

 

I 

Одобравају се новчана средства у износу од 

10.000,00 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 10.000,00 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".   

                    Начелник Општине                                                                

                                    Марко Павић,с.р. 

* * * 

Број: 02-111-241/09 

Датум: 13.11.2009.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: 5/05), Начелник општине 

Приједор,  д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије 

 

I – Именује се Комисија за популациону политику 

општине Приједор у саставу: 

 

1. Др. Слободанка Бјелић, др.медицине, 

2. Др. Дрена Вујовић - Гаврановић, др. медицине-

специјалиста гинеколог - Општа болница 

Приједор, 

3. Милена Миодраговић, дипл.социолог – Центар 

за социјални рад Приједор, 

4. Љубица Милићевић, дипл.психолог – Центар за 

социјални рад Приједор, 

5. Др. Азра Пашалић (педијатар) Педсједница 

Скупштине општине Приједор, 
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6. Милош Бјелић, самостални стручни сарадник 

за послове здравства и социјалне заштите – 

Одјељење за  друштвене дјелатности. 

7.    Др. Андрија Вукотић, педијатар – Општа 

       болница Приједор и 

8.  Др. Славица Поповић, педијатар – Дом 

     здравља Приједор. 

 

II - Задатак комисије из члана I  овог рјешења 

дефинисан је мјерама Савјета за демографску 

политику Републике Српске и закључцима 

Министарства за породицу омладину и спорт. 

 

III – Комисија ће у складу са дефинисаним мјерама 

донијети програм рада и мјере пронаталитетне 

популационе политике општине Приједор, која ће 

се финансирати из буџета општине Приједор, а 

усвојиће их Скупштина општине Приједор.  

 

IV - Ово рјешење ступа на снагу даном  доношења, 

од када престаје да важи Рјешење број: 02-111-

208/07 од 12.12.2007.године. 

Исто ће бити објављено у „Службеном гласнику 

Општине Приједор“. 

Начелник Општине 

                                              Марко Павић,с.р. 

* * * 

Број: 02-111- 242/09 

Датум: 17.11.2009.године 

 

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 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Комисије за попис непокретности 

 

I - Именује се Комисија за попис непокретности 

Општине у саставу: 

                

1. Весна Николић Ритан - предсједник, 

2. Јефа Керановић – члан, 

3. Гордана Марјановић – члан,  

4. Зоран Јокић – члан, 

5. Младен Мартић – члан, 

6. Ђуро Умићевић – члан, 

7. Рајка Здјелар – члан, 

8. Весна Срдић – члан, 

9. Сања Кнежевић – члан, 

10. Љубинка Ступар – члан и 

11. Милица Коњевић – 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 – Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, 

од када престаје да важи Рјешење број: 02-111-

140/09 од 21.08.2009.године и Рјешење о допуни 

Рјешења од 14.09.2009.године. 

Исто ће бити објављено у „Службеном гласнику 

општине Приједор“. 

Начелник Општине 

                                            Марко Павић,с.р. 

* * * 

На основу члана 5. тачка 3. Закона о празницима 

Републике Српске (“Сл.гласник РС”, број: 43/07), 

члана 15. Закона о трговини (“Сл.гласник РС”, број: 

6/07) и члана  46. Статута општине Приједор 

(“Сл.гласник општине Приједор”, број: 5/05), 

Начелник Општине, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

 I - На Дан успостављања Општег оквирног 

споразума за мир у Босни и Херцеговини 21. 

новембра, могу да раде сви продајни објекти  на 

подручју општине Приједор, који се баве 

трговином. 

II – Пословни субјекти из става I, било да се ради о 

правним лицима или физичким лицима која 

обављају трговинску дјелатност могу да раде на 

дан 21.11.2009. године у времену од 7,30 до 15 

часова. 

III – Овај закључак се доноси на захтјев пословних 

субјеката из трговинске дјелатности који су 

изразили потребу за радом због задовољења 

повећаних потреба грађана. 

 

IV – Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења, а биће објављен у Службеном гласнику 

општине Приједор. 

 

Број:02-324-448/09.            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ                                          

Датум:05.11.2009.године       Марко Павић,с.р. 

* * * 
Број: 02-38-11/05 

Датум: 09.11.2009.године 

 

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној 

самоуправи («Службени гласник Републике 

Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), члана 2. и 5. 

Уредбе о давању сагласности на цијене одређених 

производа и услуга („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 41/00 и 12/02) и члана 46. Статута 

општине Приједор («Службени гласник општине 

Приједор», број: 5/05), Начелник општине 

Приједор, д о н о с и 

 

З А К Љ У Ч А К 

o допуни Закључка број: 02-38-11/05н од 

28.12.2005.године 

 

1.  У тачки 1. подтачка г) БУЏЕТСКИ 

КОРИСНИЦИ иза категорије школства, културе, 

Дом пензионера, Дом здравља, „Центар за 

социјални рад Приједор“. додаје се и Општинска 

организација Савеза инвалида рада Приједор. 

 

 



Страна 334                                                             „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“                                                 Број:12/09 

2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

примјењиваће се од 15.10.2009.године и објавиће се 

у „Службеном гласнику општине Приједор“. 

 

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: 5/05 и 9/07), 

Начелник општине Приједор, д о н о с и 

 

ПЛАН ЕДУКАЦИЈЕ  У ОПШТИНИ ПРИЈЕДОР 

 

I   Назив и тема едукације 

 

         Едукација матичара и запослених у 

јединицама локалне самоуправе, који воде матичне 

књиге и учествују у поступку издавања личних 

докумената ( извод из МКР, МКВ, МКУ и увјерења 

о држављанству ) у погледу примјене прописа 

везаних за исто, а ради ефикасног извршавања 

прописaних обавеза. 

 

Прописи за  едукације су: 

 

Закон о држављанству БиХ („Службени гласник 

Босне и Херцеговине“, број: 4/97, 13/99, 6/03, 14/99,  

82/05 и 43/09), Закона о држављанству Републике 

Српске( Службени гласник Ребублике Српске“, 

број: 35/99, 17/00, 64/05 и 58/09)             

            

стицање држављанства БиХ- Републике Српске, по 

свим основама 

-  по поријеклу, 

-  по основу рођења на територији Републике 

Српске,  

-  усвајањем, 

-  прирођењем (натурализацијом), 

-  примјеном међународних уговора  

                 

пријем захтјева за стицање држављанства 

 

пружање правне помоћи странкама 

приликом комплетирања документације, која се 

прилаже уз захтјев 

                 

информисање странака 

у вези са кретањем предмета и достигнутом фазом 

поступка обраде захтјева 

 

Закон о матичним књигама („Службени 

гласникРепубликеСрпске“,број:18/99)  

                 

упознавање са чињенивама, које се уписују у 

матичне књиге 

- рођења 

- закључења брака 

- смрти 

мјесна надлежност за упис чињеница у матичне 

књиге 

 

Упутство о вођењу матичних књига („Службени 

гласник Републике Српске“, број:21/99) 

         

осврт на уписивање података у матичне књиге, 

исправке у матичним књигама, 

вођење другог примјерка и регистара матичних 

књига, 

чување матичних књига и списа на основу којих се 

врше уписи, 

издавање извода и увјерења из матичних књига, 

обнављање (уништених и несталих матичних 

књига)                                                                                           

 

Закон о општем управном поступку (Службени 

гласник Републике Српске“, број: 13/02)  приликом 

излагања наведених тема осврнути се на одредбе 

овог закона,  којима је прописана процедура: 

 

пријем поднесака странака. 

издавање увјерења, 

саставни дјелови и доношења првостепеног 

рјешења, 

редовни и ванредни правни лијекови, са посебним 

освртом на процедуру одбијања захтјева за 

издавање извода и увјерења незаконито извршених 

уписа, као и роцедуру за поништење таквих уписа. 

 

II  Циљ едукације и очекивани резултати 

 

      Увођење програма обуке за службенике, који 

обављају послове матичара има за циљ стручно 

оспособљавање и  едукацију службеника. 

Провођењем едукације службеника, повећао би се 

степен знања и вјештина истих за обављање 

професионалних функција у складу са захтјевима и 

потребама грађана, уз адекватну примјену 

позитивних прописа 

. 

III   Циљна група и број учесника 

 

        Сви службеници, који воде матичне књиге и 

то; матичари у Матичној  служби Приједор и 

стручни сарадници за послове мјесних канцеларија 

у  мјесним канцеларијама у Омарској , Козарцу, 

Ракелићима и Љубији су активни учесници  

едукације. 

  
IV   Временски оквир одржавања едукације 

 

        Сложеност обављања послова матичара и 

динамичност измјена прописа захтјева  

перманентно и континуирано провођење едукације. 

Уколико се појави потреба за додатном едукацијом 

, напр. доношењем  новог закона, накнадно ће се 

прецизирати временски термин за одржавање 

додатне едукације. 

 

V   Логистичка подршка извођењу едукације 

  

       За реализацију  Плана едукације подршку ће 

дати надлежно Министарство управе и локалне 

самоуправе, Начелник Општине и други 
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општински функционери, те сви запослени у 

Административној служби општине. 

 

 VI   Оцјењивање едукације 

        

       Резултати проведене едукације, који ће њеним  

учесницима омогућити већи степен 

професионалности, независност и одговорност у 

обављању послова у складу са етичким 

принципимa и примјеном позитивних 

прописа,представљаће индикатор успјешности 

сваког појединачног учесника.Позитивни ефекти 

проведене едукације   одразиће се  и на  само  

задовољство општине и њених грађана.   

                                                                                                

Број:02-152-1/09             НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Дана,12.11.2009.године    Марко Павић,с.р. 

 

71 

ОГЛАСНИ ДИО  

На основу члана 29. Правилника о упису у регистар 

заједница етажних власника 

 стамбених зграда ("Сл.гласник РС",бр. 74/03) 

Одјељење за стамбено комуналне послове 

Општинске управе Приједор објављује  

 

  О Г Л А С 

 Код Одјељења за стамбено комуналне послове 

Општинске административне службе Приједор 

извршен је упис  Заједница етажних власника 

стамбених зграда у: 

   

* Регистарском листу број  207/09 Рјешењем број: 

08-372-67/09 од 25.09.2009.године. 

Назив и сједниште:Заједница  за управљање 

зградом, Љубија, ул. Драге Лукића бр. 6-а. 

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: Шолаја Весна , предсједник Скупштине 

заједнице,  самостално и без ограничења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Одјељење за стамбено комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор, на 

темељу рјешења бр. 08-372-71/09 од 

12.10.2009.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбних зграда, у 

регистарском листу број 16/04, УПИС промјене 

лица овлаштеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ, Љубија, ул. Драге 

Лукића број 9, и то како слиједи: 

Нови законски заступик заједнице са даном овог 

уписа је Ђурић Миле умјесто ранијег Рађеновић 

Жељка. 

 

* Регистарском листу број  208/09 Рјешењем број: 

08-372-77/09 од 03.11.2009.године. 

Назив и сједниште:Заједница  етажних власника 

зграде „Просвјета“, Приједор ул. Меше 

Селимовића бр. 5. 

Оснивачи: 10 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: Гламочанин Радомир, предсједник 

Управног одбора,  самостално и без ограничења. 

 

* Одјељење за стамбено-комуналне послове, 

Општинске административне службе Приједор, на 

темељу рјешења број 08-372-79/09 од 

16.11.2009.године, извршило је у регистру 

заједница етажних власника стамбених зграда, у 

регистарском листу бр. 88/05 УПИС промјене лица 

овлашћеног за заступање ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕМ ЗГРАДОМ, Приједор, ул. Краља 

Александра бр. 37 и 39, и то како слиједи: 

Нови законски заступник заједнице са даном овог 

уписа је Радојчић Горан умјесто ранијег Мамић 

Владе. 
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-О- 

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

Скупштине општине и начелника општине. 

На основу члана 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. 
 


