ГОДИНА XIX
ПЕТАК 16.04.2010.
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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 Извјештај о раду Начелника општине
Приједор и општинске административне службе за
2009.годину, Скупштина општине Приједор на XVI
сједници одржаној дана 15.04.2010.године,донијела
је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине
Приједор и општинске административне службе за
2009.годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-34/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор", број 5/2005 и 9/07)
и члана 23. Одлуке о наградама и признањима
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр.11/06) те приједлога Комисије за
награде и признања, Скупштина општине Приједор
на XVI сједници одржаној 15.04.2010.године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР, као највише
јавно признање општине Приједор додјељује се
„МИРА“ а.д. из Приједора, за изузетне резултате

БРОЈ

3

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.

постигнуте у области производње кекса и сродних
производа.
II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-35/10
Приједор
Датум:15.04.10.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор", број 5/2005 и 9/07)
и члана 23. Одлуке о наградама и признањима
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр.11/06) те приједлога Комисије за
награде и признања, Скупштина општине Приједор
на XVI сједници одржаној 15.04.2010.године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I
ПОВЕЉА
ПОЧАСНОГ
ГРАЂАНИНА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР, додјељује се амбасадору
Краљевине Норвешке у БиХ
NJ.E. JANU BRAATHU
II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.
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III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-022-36/10
Приједор
Датум:15.04.10.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор", број 5/2005 и 9/07)
и члана 23. Одлуке о наградама и признањима
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр.11/06) те приједлога Комисије за
награде и признања, Скупштина општине Приједор
на XVI сједници одржаној 15.04.2010.године
донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I НАГРАДА ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР додјељује се
Музичкој школи „Саво Балабан“ Приједор
- Новчани износ награде износи 1.500,00 КМ
II О извршењу ове одлуке стараће се Начелник
општине Приједор.
III Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 01-022-37/10
Приједор
Датум:15.04.10.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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На основу члана 27. Закона о уређењу простора –
Пречишћен текст (Сл.гласник РС,бр.84/02,14/03,
112/06,53/07) и члана 18. Статута општине Приједор
("Службени гласник општине Приједор" број 5/05),
Скупштина општине Приједор на XVI сједници
одржаној дана 15.04.2010. године, донијела је
О Д Л У К У
о Плану парцелације и урбанистичко-техничким
услова за изградњу пољопривредног комплекса у
насељу Трнопоље
Члан 1.
Усваја се План парцелације и урбанистичкотехнички услови за изградњу пољопривредног
комплекса у насељу Трнопоље (у даљем тексту:
План).
Члан 2.
Границе простора који је обухваћен Планом
одређене су прецизније у графичком дијелу Плана.
Члан 3.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и
графичког дијела.

А.

Број 3/10

ТЕКСТУАЛНИ ДИО

1.УВОД
2.ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
3.ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ
УРЕЂЕЊА И КОРИШТЕЊА ПРОСТОРА
4.ПЛАН ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА
5. ПОТРЕБНИ УСЛОВИ
4.1. Инжињерско-геолошки услови
4.2. Општи услови за изградњу објеката
комплекса
4.3. Изградња других објеката
4.4. Хидротехнички услови
4.5. Саобраћајни услови
4.6. Потребна инфраструктура
4.7. Заштита животне средине
6. РЕГУЛАЦИОНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ
ЛИНИЈЕ
7. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Б.

ГРАФИЧКИ

ДИО

1.

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ НА
ОБУХВАЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ
Р 1:1000
2.
ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА
Р 1:50000
3.
ПЛАН РУШЕЊА И ДРУГИ
ПОТРЕБНИ РАДОВИ
Р 1:1000
4.
ПЛАН НАМЈЕНЕ ПОВРШИНА –
Шири приказ
Р 1:2500
5.
ПЛАН ПРОСТОРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА
Р 1:1000
6.
ПЛАН САОБРАЋАЈА
Р 1:1000
7.
ПЛАН ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р 1:1000
8.
ПЛАН ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р 1:1000
9.
ПЛАН ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ
Р 1:1000
10. ПЛАН ГРАЂЕВИНСКИХ
И РЕГУЛАЦИОНИХ ЛИНИЈА
Р 1:1000
11. ПЛАН ПАРЦЕЛАЦИЈЕ
Р 1:1000
Члан 4.
Елаборат Плана, израђен у стручној
организацији
„Индустропројект“АД
из
Приједора у мјесецу марту 2010.године,
прилог је и саставни дио ове Одлуке.
Члан 5.
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 („Сл.гласник
РС“, бр. 84/02, 14/03, 112/06, 53/07) и члана
23.став 1. тачка 2. Закона о премјеру и
катастру непокретности („Сл.гласник РС“ бр.
34/06).
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Члан 6.
План се излаже на стални јавни увид код
општинског органа управе надлежног за
послове просторног уређења.

1. Торбица Бошко, менаџер малих и средњих
предузећа, именује се за директора ЈП Спортска
дворана „Младост“ Приједор на период од 4
(четири) године.

Члан 7.
О провођењу ове одлуке стараће се орган из члана 6.
ове Одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.

2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".

Број:01-022-50/10
Приједор
Датум: 15.04.2010.го

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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), те члана 146. Пословника скупштине
општине Приједор ("Службени гласник општине
Приједор" бр. 9/09) и Одлуке Надзорног одбора ЈП
Спортска дворана „Младост“ Приједор, број: 856/10 од дана 12.04.2010. године, Скупштина
општине Приједор на XVI сједници одржаној дана
15.04. 2010. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. директора ЈП Спортска дворана
„Младост“ Приједор
1. Пуђа Предраг, разрјешава се дужности в.д.
директора
ЈП Спортска дворана „Младост“
Приједор.
2. Ово рјешење ступа на снагу даном објављивања у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Број: 01-111-66/10
Приједор
Датум: 15.04.2010.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.

***
50
На основу члана 12. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима РС („Службени
гласник РС број 41/03) и члана 18. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине Приједор"
бр. 5/2005 и 9/07), те члана 146. Пословника
скупштине општине Приједор ("Службени гласник
општине Приједор" бр. 9/09) а након проведене
процедуре Јавног конкурса и Одлуке Надзорног
одбора ЈП Спортска дворана „Младост“ Приједор,
број: 87-7/10 од дана 12.04.2010. године, Скупштина
општине Приједор на XVI сједници одржаној дана
15.04. 2010. године донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈП Спортска дворана
„Младост“ Приједор

Број: 01-111-65/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:15.04.2010.г.
Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
***
51
На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Извјештај о раду Агенције за
економски развој општине Приједор "ПРЕДА-ПД за
2009.годину, са Програмом рада за 2010.годину,
Скупштинаопштине Приједор на XVI сједници
одржаној дана 15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Агенције за економски
развој општине Приједор "ПРЕДА-ПД"
за
2009.годину са Програмом рада за 2010.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се
у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-32/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
** *
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Информацију о културним и
спортским манифестацијама, Скупштина општине
Приједор на XVI сједници одржаној дана
15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о културним и спортским
манифестацијама на подручју општине Приједор.
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-43/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:15.04.2010.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 изградњи објаката
културе и спорта (Љетна башта, Кино „Козара“,
Стадион ФК „Рудар-Приједор) Скупштина општине
Приједор на XVI сједници одржаној дана
15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о изградњи објаката
културе и спорта (Кино „Козара“, Љетна башта,
Стадион ФК „Рудар-Приједор“).
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-39/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Информацију о раду културних
установа и културно-умјетничких друштава на
подручју општине Приједор за 2009.годину,
Скупштина општине Приједор на XVI сједници
одржаној дана 15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду културних установа
и културно-умјетничких друштава на подручју
општине Приједор за 2009.годину и то:
- Народна библиотека „Ћирило и Методије",
- Музеј „Козаре“ Приједор
- Позориште „Приједор“ Приједор
- ЈУ Центар за приказивање филмова и
- Културно умјетничких друштава
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-44/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

55
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 пословању Јавних
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предузећа у општини Приједор за 2009.годину,
Скупштина општине Приједор на XVI сједници
одржаној дана 15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о пословању Јавних
предузећа у општини Приједор за 2009.годину и то:
- АД "Комуналне услуге",
- АД "Водовод",
- АД "Топлана",
- АД "Градска тржница",
- ЈП "Завод за изградњу града"-Приједор и
- ЈП Спортска дворана "Младост" Приједор
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-33/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Извјештај о раду Туристичке
организације општине Приједор за 2009.годину,
Скупштина општине Приједор на XVI сједници
одржаној дана 15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Туристичке
организације општине Приједор за 2009.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-42/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

57
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
Имплементацији
Оперативног стратешког плана добре управе у
области вода и заштите животне средине општине
Приједор за 2009.годину, Скупштина општине
Приједор на XVI сједници одржаној дана
15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о Имплементацији
Оперативног стратешког плана добре управе у
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области вода и заштите животне средине општине
Приједор за 2009.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-40/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

58
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 Оперативни план добре управе у
области вода и заштите животне средине општине
Приједор за 2010.годину, Скупштина општине
Приједор на XVI сједници одржаној дана
15.04.2010.године , донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Оперативни план добре управе у
области вода и заштите животне средине општине
Приједор за 2010.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-41/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 18. Статута општине Приједор
("Сл.гласник општине Приједор",бр. 5/05 и 9/07) и
члана 145. Пословника Скупштине општине
Приједор ("Сл.гласник општине Приједор бр 9/09),
разматрајући Информацију о реализацији Пројекта
управљања чврстим отпадом – изградња регионалне
санитарне депоније на локацији „Курево“,
Скупштина општине Приједор на XVI сједници
одржаној дана 15.04.2010.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о реализацији Пројекта
управљања чврстим отпадом – изградња регионалне
санитарне депоније на локацији „Курево“
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-45/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

60
На основу члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,број:5/2005
и 9/07) и члана 140. Пословника Скупштине

Број 3/10

општине Приједор (Службени гласник општине
Приједор“, број: 9/2009), а у вези подршке Пројекту
управљања чврстим отпадом – изградњом
регионалне санитарне депоније на локацији
„Курево“Скупштина општине Приједор, на XVI
сједници, одржаној 15.04.2010.године, донијела је
ОДЛУКУ
Члан 1.
Скупштина општине Приједор подржава активнoсти
на реализацији Пројекта управљања чврстим
отпадом – изградњом регионалне санитарне
депоније на локацији „Курево“
Члан 2.
Скупштина општине Приједор прихвата Споразум о
конситуисању
међуопштинског
вијећа
за
реализацију
пројекта
регионалне
санитарне
депоније за чврсти отпад „Курево“ код Приједора
које су дана 18.12.2009. године потписале општина
Приједор, Оштра Лука и Козарска Дубица а којем се
накнадно придружила и општина Нови Град дана
06.04.2010. године.
Члан 3.
Скупштина општине Приједор даје овлаштење
Начелнику општине да у име и за рачун Општине
предузме даље радње у овом Пројекту који ће
довести до коначне реализације Споразума.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Приједор“
Број:01-022-48/10
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:15.04.2010.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
61
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 Форума за
безбједност заједнице за 2009.годину,са Програмом
рада за 2010.годину, Скупштина општине Приједор
на XVI сједници одржаној дана 15.04.2010.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду Форума за
безбједност заједнице за 2009.годину, са Програмом
рада за 2010.годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-47/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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62
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 286. Закона о стварним
правима («Службени гласник Републике Српске»,
број: 124/08), 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 XVI сједници, одржаној 15.04.2010.
године, д о н и ј е л а ј е
ОДЛУКУ
о оснивању права грађења
1.О д о б р а в а с е оснивање права грађења у
корист „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ
„Електродистрибуција“ Приједор, у сврху изградње
инфраструктурних објеката трафо станица, на
следећем земљишту:
А)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
–к.ч.бр. 2986/4, двориште у површини од 84 м2,
уписана у пл.бр. 5132 к.о. Приједор 1, као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 40/13, ораница у површини од 84 м2 уписана
у зк.ул.бр. 1388 к.о. Приједор, као својина Општине
Приједор са дијелом 1/1.
Б)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
-к.ч.бр. 2985/71, двориште у површини од 59 м2,
уписана у пл.бр. 5118 к.о. Приједор 1, као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 41/78, двориште у површини од 59 м2
уписана у зк.ул.бр. 1300 к.о. Приједор, као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
В)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
-к.ч.бр.2985/70, двориште у површини од 139 м2,
уписана у пл.бр. 3254 к.о. Приједор1, као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 41/77, градилиште у површини од 139 м2
уписана у зк.ул.бр. 583 к.о. Приједор, као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Г)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
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-к.ч.бр. 2986/5, градилиште, у површини од 83 м2,
уписана у пл.бр. 1476 к.о. Приједор 1, као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 27/236, трафо станица у површини од 83 м2
уписана у зк.ул.бр. 1102 к.о. Приједор, као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Д)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
-к.ч.бр. 2985/73, двориште у површини од 50 м2,
уписана у пл.бр. 5141 к.о. Приједор 1, јкао посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 41/80, двориште у површини од 50 м2,
уписана у зк.ул.бр. 1366 к.о. Приједор, као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Ђ)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
-к.ч.бр. 2985/75, двориште у површини од 77 м2,
уписана у пл.бр. 2742 к.о. Приједор 1, као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 41/82, двориште у површини од 77 м2
уписана у зк.ул.бр. 1235 к.о. Приједор, као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Е)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
-к.ч.бр. 2985/55, двориште у површини од 95 м2,
уписана у пл.бр. 3039 к.о. Приједор 1, као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 41/36, градилиште у површини од 95 м2
уписана у зк.ул.бр. 8644 к.о. Приједор, као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Ф)
Према подацима катастарског операта земљишта,
некретнине су означене са:
-к.ч.бр. 2985/74, градилиште у површини од 134 м2,
уписана у пл.бр. 5163 к.о. Приједор 1, као посјед
Општине Приједор са дијелом 1/1.
Према подацима земљишно књижне канцеларије,
некретннине су означене са:
-к.ч.бр. 41/81, градилиште у површини од 134 м2
уписана у зк.ул.бр. 1469 к.о. Приједор, као својина
Општине Приједор са дијелом 1/1.
2.
Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних права и
обавеза уговорних страна, у складу са одредбама
члана 286. Закона о стварним правима («Службени
гласник Републике Српске», бр: 124/08), закључи
Уговор о оснивању права грађења у корист
„Електрокрајина“
а.д.
Бања
Лука,
РЈ
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„Електродистрибуција“ Приједор, у сврху изградње
трафо станица.
3. Носилац права грађења се обавезује да власнику
земљишта плаћа мјесечну накнаду у износу
просјечне закупнине за такво земљиште.
4. Право грађења се оснива на временски период
од 50 година, рачунајући од дана закључења уговора
о оснивању права грађења.
5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,
Број:01-022-46/10.
Приједор
Датум,15,04,2010.Г.

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др Азра Пашалић,с.р.
***
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), у
вези са Одлуком Скупштине општине о оснивању
права грађења на земљишту које се налази у
обухвату Регулационог плана подручја бившег
погона „Целпак“ Секција 1 и Секција 2 („Службени
гласник Општине Приједор“,бр. 9/06), Скупштина
општине Приједор на XVI сједници одржаној дана
15.04.2010.године , донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Даје се сагласност Начелнику општине да,
зависно од процјене, може потписати уговор на
одређено вријеме без накнаде, обзиром да се ради о
формирању
индустријске
зоне,
са
циљем
привлачења инвестиција и отварања нових радних
мјеста, и да у овом тренутку нису познати сви
елементи посла.
2. Овај закључак ступа на снагу даном објављивања
у "Службеном гласнику општине Приједор".
Број:01-022-49/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
На основу члана 4. Закона о промету непокретности
(„Службени лист СРБиХ“, број 38/78), члана 4 и
члана 13. Закона о узурпацији („Службени гласник
Републике Српске“,број: 70/06) ,а у вези члана 356.
Закона о стварним правима („Слулжбени гласник
Републике Српске“,број 124/08), члана 18. Статута
општине
Приједор(„Сл.гласник
општине
Приједор“,бр.5/05 и 9/07) , те члана
146.
Пословника
Скупштине
општне
Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,бр. 9/09), у
предмету „Петрол“ а.д. Бања Лука, Пословни центар
Приједор, Скупштина општине Приједор на XVI
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сједници одржаној дана 15.04.2010.године, донијела
је
РЈЕШЕЊЕ
1.
Утврђује се, да градско грађевинско
земљиште у Улици Васе Мискина у Приједору,
означено као парцела број 27/210, пословна зграда
(бензинска пумпа) и двориште у површини од 546
м2 , те парцеле број 27/211 у површини од 24 м2 ,
парцелa број 27/212, улица у површини од 46 м2,
уписане у земљишно-књижни уложак број 753 К.О.
Приједор, у корист јавног добра – Исказ I, не служи
добру у општој упротреби.
У Земљлишној књизи Основног суда у Приједору,
земљиште из тачке 1. Диспозитива ће се уписати као
државна својина са правом располагања у корист
општине Приједор.
Број:01-475-13/10
Приједор
Датум:15.04.2010.г

ПРЕДСЈЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
***

63
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
1. Одобравају се новчана средства у износу од
15.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор за
суфинансирање трошкова рада ове медијске куће.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, на терет ставке 614300
Учешће у финансирању јавних медија, на жиро
рачун број: 562-007-00062639-92, отворен код
Развојне банке, ЈИБ: 4400692240009.
2.
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".
Број: 02-40- 523 /10
Начелник Општине
Датум: 01.04.2010.године
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
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ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном износу
од 16.875,00 КМ ЗУ Дом здравља Приједор, ради
финансирања дијела потреба хитне медицинске
помоћи, хигијенско епидемиолошке службе и
вакцинација, за први квартал ове године.
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ОДЛУКУ
1.Одобравају се новчана средства у износу од
28.250,53 КМ Министарству здравља и социјалне
заштите – Јединици за координацију пројеката, ради
суфинансирања пројекта амбуланте породичне
медицине Дома здравља Приједор у висини од 40%
од вриједности радова утврђених из Анекса број 1
уговора, број: BA/RS/HSEP/CW/NCB-080/08.

2.Средства из тачке један ове одлуке исплатити из
буџета Општине са позиција како слиједи:
- 6139003 – Трошкови хитне службе и прве помоћи
износ од 10.625,00 КМ,
- 6139001 – Трошкови хигијенско епидемиолошке
службе износ од 3.750,00 КМ,
- 6139002 – Трошкови вакцинације износ од 2.500,00
КМ , на жиро рачун број: 5620070000030125
Развојна банка А.Д. Бања Лука Филијала Приједор.

2.
Средства из тачке један ове одлуке
исплатити из буџета Општине Приједор са позиција
6139006 – Учешће у трошковима породичне
медицине, на жиро рачун број: 562099-80234717-97,
отворен код Развојна банка А.Д. Бања Лука, ЈИБ:
4401472840028.

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".

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".

Број: 02-40-540/10
Начелник Општине
Датум: 01.04.2010. године
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

Број: 02-40-626/10
Датум: 20.04.2010. године

ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу од
10.587,13 КМ Основној школи „Јован Цвијић“ из
Брезичана за санацију мокрих чворова у овој школи.
2. Средства из тачке 1. овог Закључка исплатити из
Буџета општине
Приједор, позиција 6143003
Инвестиционо техничко одржавање основних
школа, на жиро рачун извођача радова ГП
„Кнежевић“ Приједор д.о.о.
број: 567-36311000023-06, ЈИБ: 4402264270001.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о
извршењу истог стараће се Одјељење за финансије и
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број: 02-40- 567 /10
Начелник Општине
Датум: 08.04.2010.године
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

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.

***
На основу члана 72.став 3. Закона о локалној
самоуправи
(„Службени
гласник
Републике
Срспке“број: 101/04, 42/05, и 118/05) и члана
46.Статута општине Приједор („Службени .гласник
општине Приједор“ бр.5/05) Начелник oпштине, д о
носи
ПРАВИЛНИК
о условима, критеријумима и поступку расподјеле
средстава за омладинске пројекте
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови, критеријуми
и поступак расподјеле новчаних средстава
предвиђених буџетом општине Приједор за
омладинске пројекте.
Члан 2.
Средства предвиђена за омладинске пројекте
планирају се и обезбјеђују у буџету општине
Приједор, за сваку фискалну годину, а у складу са
прописима о извршењу буџета Републике Српске.

Средства се планирају у складу са планским
документима усвојеним од стране Скупштине
Општине у области омладинске политике.
Члан 3.
Средства се додјељују омладинским организацијама
регистрованим у складу са Законом о удружењима и
фондацијама Републике Српске („ Службени
гласник.Републике Српске“ број 52/02 и 42/05) чије
је сједиште на подручју Општине Приједор, и чији
пројекти се у потпуности реализују на територији
општине.
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Члан 4.
Средства се додјељују на основу јавног конкурса.
Конкурс се објављује у средствима јавног
информисања и на званичној wеb страници
општине.
Ближе услове конкурса и образац за апликацију
утврђује Начелник Општине на приједлог Одјељења
за друштвене дјелатности.
Члан 5.
Критеријуми за расподјелу средстава омладинским
организацијама су:
a)
Квалитет достављеног пројекта/програма и
ефекти који се очекују,
b)
Реализовани пројекти/програми у протекле
три године ( уколико је организована за период
краћи од три године, реализовани пројекат/програм
доставља се за период од регистрације,
в) Значај који пројекат има за Општину Приједор,
г)
Број
грађана
који
су
обухваћени
пројектом/програмом,
д) Значај који пројекат/програм има за развој
цивилног друштва.
Члан 6.
Начелник Општине именује комисију која разматра
пријаве и предлаже доношење рјешења, односно
одлуке о расподјели средстава за омладинске
пројекте.
Комисија се састоји од три члана од којих је један
члан предсједник комисије.
Комисија доноси пословник о раду.
Члан 7.
Комисија има секретара.
Секретар комисије је службеник запослен у
Општинској административној служби који обавља
послове везане за праћење рада омладине.
Секретар комисије има дужност:
a)
да водио евиденцију о поднесеним
захтјевима за расподјелу средстава,
b)
да административно- техничкки обради
поднесене захтјеве прије разматрања од стране
комисије,
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в) да сачини записник о раду комисије,
д) да изради нацрт рјешења, односно одлуке о
расподјели средстава.
Члан 8.
Рјешење, односно одлуку о расподјели средстава
доноси Начелник Општине.
Члан 9.
Омладинске организације које учествују у
расподјели средстава дужни су да Начелнику
општине поднесу извјештај о утрошку додјељених
средстава уз релевантну документацију са којим се
доказује намјенско трошење додјељених средстава,
најкасније 10 дана по истеку фискалне године .
Извјештај из става 1. овог члана обухвата и
извјештај о реализацији пројекта/програма који
треба да садржи остварене резултате, односно
оцјену остварених циљева.
Извјештај потписује одговорно лице и координатор
пројекта/програма корисника средстава из става 1.
овог члана.
Уколико корисник средстава не подносе извјештај о
утрошку додјељених средстава, пријава коју
поднесе у сљедећој фискалној години неће се
разматрати, о чему се подносилац апликације
обавјештав
Члан 10.
О додијељеним новчаним средствима Одјељење за
друштвене дјелатности обавјештава јавност путем
wеb странице општине.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу одмах, а објавиће се
у „Службеном гласнику Општине Приједор“.
Број: 02-022-31/10
Датум: 09.04.2010.године

Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
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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.

