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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 XXV сједници одржаној 19.04.2011.
године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПЛАКЕТЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР
I
Поводом 16.маја Дана општине Приједор,
Скупштина општине Приједор додјељује
највише јавно признање општине Приједор,
ПЛАКЕТУ ОПШТИНЕ за постигнуте
изузетне резултате у привреди у 2010.
години:

стараће

Web adresa
www.opstinaprijedor.org.

III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-35/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г 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 XXV сједници одржаној 19.04.2011.
године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ ПОВЕЉЕ ПОЧАСНОГ
ГРАЂАНИНАОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
I
Поводом 16.маја Дана општине Приједор,
Скупштина општине Приједор додјељује
ПОВЕЉУ ПОЧАСНОГ ГРАЂАНИНА
ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР

ARCELORMITTAL PRIJEDOR D.О.О.
PRIJEDOR
II
О извршењу ове Одлуке
Начелник општине Приједор.
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се
ПРОФ. ДР. РАДИВОЈУ БРДАРУ
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II
О извршењу ове одлуке
Начелник општине Приједор.

стараће

се

III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-36/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г 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 XXV сједници одржаној
19.04.2011.године донијела је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР

ПОЗОРИШТУ ПРИЈЕДОР
- новчани износ награде износи 2.000 КМ
стараће

се

III
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-37/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11
.Прим. др. АзраПашалић,с.р.

***

34
На основу члана 78.став 2. Закона о
уређењу простора и грађењу („Службени
гласник РС“, бр.55/10), члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр. 101/04, 42/05, 118/05) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“, бр.5/05, 9/07),
Скупштина општине Приједор, на XXV
сједници одржаној дана 19.04.2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о постављању, изградњи и уклањању
објеката за које није потребно одобрење за
грађење
I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се постављање,
изградња и уклањање објеката за које није
потребно одобрење за грађење, односно
који се изводе на основу локацијских
услова.
II - ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

I
Поводом 16.маја Дана општине Приједор,
Скупштина општине Приједор додјељује
НАГРАДУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР
за
посебан
допринос угледу општине
Приједор и оствареним професионалним
резултатима:

II
О извршењу ове одлуке
Начелник општине Приједор.
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Члан 2.
Изрази употребљени у овој Одлуци имају
сљедеће значење:
- објекат подразумјева склоп грађевинских
елемената у простроу који је повезан са
земљиштем на одређеној локацији са свим
инсталацијама, постројењима и опремом
(зграде
свих
врста,
саобраћајни,
водопривредни и енергетски објекти,
објекти
комуналне
инфраструктуре,
индустријски, пољопривредни и други
привредни објекти, објекти спорта и
рекреације, гробља, склоништа и др., као и
захвати у простору којима се мијења начин
коришћења простора, као што су насип,
ископ, одлагалиште и сл.
- зграда је објекат чију грађевинску цјелину
чине хоризонтални и вертикални елементи
и кров, (са свим инсталацијама и опремом)
који чине функционалну цјелину, а
намјењена је за становање или обављање
одређених дјелатности или функција,
- привремени објекат је објекат привремено
постављен на локацији било за потребе
градилишта или за организовање сајмова,
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јавних манифестација, те за друге потребе у
складу са планом (киосци, телефонске
говорнице, љетне баште, рекламни панои и
сл.),
- индивидуални стамбени објекат је зграда
стамбене намјене на посебној грађевинској
парцели са највише три стана, која нема
више од подрума и три надземне етаже,
- индивидуална гаража је слободно стојећи
приземни објекат за паркирање до три
возила.
- помоћни објекат је објекат у склопу кога
се налазе помоћне просторије које служе за
функционисање главног објекта.
- грађење је процес који обухвата извођење
припремних и грађевинских радова
(укључујући
грађевинско-занатске
и
инсталатерске радове) за изградњу нових
објеката извођење ових радова приликом
реконструкције , доградње, надоградње код
постојећих објеката, заштите споменика
културе
(конзервације,
рестаурације,
репродукције и илуминације), те изградње
привремених објеката и уклањања објеката,
- реконструкцијом се сматра извођење
грађевинских и других радова, радова у
сврху промјене намјене, као и радова
санације на постојећем објекту, којим се
мијењају конструктивни елементи који
могу утицати на стабилност објекта или
његових појединих дијелова, уграђују нове
инсталације или опрема , мијења
технолошки процес или вањски изглед
објекта , те мијењају услови дати у
одобрењу за грађење на основу којег је
објекат изграђен,
- адаптација је извођење грађевинских и
других радова, као и радова у сврху
промјене намјене, на постојећем објекту
којима се врши промјена организације
простора у објекту, замјена уређаја,
постројења, опреме и инсталације истог
капацитета, којима се не утиче на
стабилност и сигурност објекта, не
мијењају конструктивни елементи, не
мијења вањски изглед и не утиче на
безбједност сусједних објеката, саобраћаја
и животне средине, те не мијењају услови
дати у одобрењу за грађење на основу којег
је објекат изграђен.
- одржавање објекта подразумјева праћење
стања објекта и извођење радова нужних за
сигурност и здравље људи, очување битних
техничких каратеристика и других услова
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прописних за изграђени објекат, као и
извођење радова санације, који не утичу на
димензије, конструктивни систем, вањски
изглед објекта, заштиту животне средине,
те којима се не мијењају услови на основу
којих је објекат изграђен.
- уклањањем објекта се сматра рушење или
демонтажа објекта или његовог дијела,
збрињавање отпадног материјала насталог
рушењем, затеченог материјала, опреме и
других елемената и довођење грађевинске
парцеле или њеног дијела у уредно стање.
Уклањање објеката врши се због физичке
дотрајалости или већих оштећења насталих
као посљедица природних или људским
дјеловањем
изазваних
непогода
и
катастрофа или због изградње новог објекта
у складу са спроведбеним планом.
- отклањање архитектонских баријера, у
смислу ове одлуке подразумијева стварање
услова лицима са умањеним тјелесним
способностима за самосталан и сигуран
прилаз објекту и коришћење објекта као
цјелине или његових појединих дијелова,
што не подразумијева изградњу лифтова.
III - ПОСТАВЉАЊЕ И ИЗГРДАЊА
ОБЈЕКАТА
Члан 3.
Одобрење за грађење није потребно за:
1) радове на одржавању постојећег објекта,
2) грађење гробнице-индивидуалних
породичних гробница,
3 радове на адаптацији објекта,
4) уређење грађевинске парцеле
индивидуалног стамбеног објекта за који
је издато одобрење за грађење, што
подразумијева грађење:
- стаза или платоа (у нивоу партерног
уређења),
- вртног базена до 10 м2,
- рибњака до 12 м2 и дубине 1м, ако се не
користе у комерцијалне сврхе,
- ограда, до висине 1,80 м, изузев ограда
које су у саставу потпорних зидова,
- вртног огњишта до 3,00 м2;
5) помоћне објекте који се граде на парцели
за коју је издато одобрење за грађење, а
њихова укупна бруто грађевинска
површина (у даљњем тексту БГП) не
прелази 60 м2:
- индивидуалне гараже БГП до 45,00 м2,
- спремишта БГП до10 м2,
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-оставе за алат, кабасте предмете
намирнице и друге кућне потрепштине БГП
до 10 м2 ,
- дрварнице БГП до 20 м2
- надстрешнице БГП до 25м2 ,
- стакленике БГП до 20м2,
- цистерне за воду,
- септичке јаме и
- друге објекте који служе за редовну
употребу индивидуалног стамбеног објекта
као нпр. зграде за смјештај уређаја као што
су котлови за гријање, хидрофори,
електрични агрегати и сл. те за обављање
повремених активности у домаћинству
(припрема зимнице, сушење меса, прање и
сушење рубља и сл.),
6) постављање пластеника намијењених
искључиво пољопривредној производњи,
7) привремене објекте за потребе сајмова и
јавних манифестација одобрених по
посебном пропису са најдужим роком
трајања од 90 дана након чега се објекат
мора уклонити,
8) конзолне тенде за љетне баште,
9) једноставно дјечије игралиште и темеље
стабилних дјечијих играчака и реквизита,
индустријски
произведених,
што
подразумијева партерно уређење у смислу
поплочања, изградњу стаза, зелених
површина,површина са пијеском и других
површина.
10) надстрешнице за склањање људи у
јавном саобраћају,
11) рекламне паное, у складу са посебном
одлуком,
12) зрачне прикључке на нисконапонску и
ТТ мрежу,
13) спортске терене без трибина који су
цијелом својом површином ослоњени на
земљиште (игралишта за тенис, фудбал и
сл.),
14) радове на стубиштима, ходницима и
слично, на промјени приступа објекту и
унутар
објекта
ради
омогућавања
несметаног приступа и кретања у објекту
лицима
са
умањеним
тјелесним
способностима уз предходно прибављену
сагласност свих етажних власника, што не
подразумјева обимније радове и уградњу
опреме као нпр: лифтова, и сл.,
15) радове на замјени и допуни опреме, ако
представљају радове адаптације, то јест не
представљају радове реконструкције,
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16) постављање контејнера и приручних
складишта експлозивних материја у
количини до 500 килограма,
17) постављање привремених надземних
резервоара са уређајем за точење и мјерење
горива,
за
снабдијевање
властитих
моторних
возила
на
радилиштима,
земљорадничким задругама и пословном
кругу предузећа и привредника, капацитета
до 30.000 литара и
18) постављање преносних резервоара за
ускладиштавање течног нафтног гаса
појединачне запремине до 5 м3, који се
користи за загријавање просторија.
Члан 4.
За све објекте из члана 3. тачка 5) прибавља
се одобрење за грађење:
- ако укупна БГП тако изграђених објеката
прелази 60 м2
- за све објекте распона већег од 5,00 м без
обзира на површину,
- за све објекте чија спратност прелази
једну надземну етажу (приземље), и чија је
кота завршног вијенца виша од 3 метра,
- уколико не могу бити прикључени на
прикључке инсталација изведених у склопу
главног објекта за који је издато одобрење
за грађење.
Члан 5.
Уколико инвеститор жели укњижити
објекат у евиденцију о некретнинама, за
исти мора поднијети захтјев за издавање
одобрења за грађење и одобрење за
употребу.
Члан 6.
У случају непосредне опасности од великих
природних непогода или других разарања,
током тих догађаја, односно непосредно
након њиховог престанка, без одобрења за
грађење могу се градити објекти који служе
спречавању дјеловања тих догађаја,
односно отклањању штетних последица,
(бране, акумулације, насипи, регулације
водотока, ископи, одлагалишта, растеретни
канали и монтажни објекти за привремени
смјештај
становништва
угроженог
елеметарним непогодама, и сл.)
Члан 7.
Објекти наведени у члану 6. ове Одлуке
морају бити уклоњени када престане
потреба за њиховим коришћењем. Ако је
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потребно да неки од објеката остане као
сталан, за њега се мора накнадно прибавити
одобрење за грађење у року од 6 (шест)
мјесеци по престанку разлога за његово
грађење.
Члан 8.
Извођење радова из члана 3. ове Одлуке
инвеститор је дужан да пријави надлежној
урбанистичко-грађевинској
инспекцији
прије него што их почне, а врше се на
основу локацијских услова и записника о
исколчавању.
Члан 9.
Локацијске услове издаје орган управе
надлежан за послове уређења простора у
јединици локалне самоуправе на чијем се
подручју захтјева градња.
Члан 10.
Објекти наведени у члану 3. ове Одлуке
употребљавају се у складу са његовом
намјеном
одређеном
у
локацијским
условима.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Грађењем и кориштењем објеката за које
није потребно одобрење за грађење не смије
се угрозити безбједност других објеката,
стабилност околног земљишта, саобраћајне
површине, комуналне и друге инсталације.
Члан 12.
За објекте из члана 3. ове Одлуке не
прибавља се одобрење за уклањање.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-38/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.01.
Прим. др. Азра Пашали,с.р.

***
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На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним
и
другим
именовањима
Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“,бр. 41/03), члана 30.
Закона о локалној самоуправи („Службени
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гласник Републике Српске“,бр. 101/04,
42/05 и 118/05),члана 18. Закона о систему
јавних
служби
(Службени
гласник
Републике Српске“,бр. 68/07), и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“,бр. 5/05 и 9/07),
те Одлука о утврђивању критерија за избор
и именовања органа у јавним предузећима и
установама чији је оснивач општина
Приједор, („Службени гласник оптшине
Приједор“,бр. 4/04), Скупштина општине
Приједор на XXV сједници одржаној
19.04.2011.године донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању јавног конкурса за избор и
именовање директора и чланова управног
одбора Агенције за економски развој
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“
Члан 1.
Расписује се јавни конкурс за избор и
именовање директора и чланова управног
одбора Агенције за економски развој
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-022-48/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум: 19.04.2011.г. Прим. др. Азра Пашалић

***
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На основу члана 18. Статута општине
Приједор („Службени гласник општине
Приједор“ бр. 5/05 и 9/07) те члана 146.
Пословника Скупштине општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,бр.
9/09), Скупштина општине Приједор на
XXV сједници одржаној 19.04.2011.године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу директора Агенције за
економски развој општине Приједор
„ПРЕДА-ПД“ Приједор и именовању
вршиоца дужности директора Агенције
„ПРЕДА-ПД“ Приједор
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I
Мишо Рељић се разрјешава дужности
директора Агенције за економски развој
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор,
ради истека мандата.
II
Именовани из тачке 1. ће обављати послове
в.д. директора Агенције за економски развој
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“, Приједор
до избора и именовања директора.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-55/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.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) те члана 146.
Пословника Скупштине општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“,бр.
9/09), Скупштина општине Приједор на
XXV сједници одржаној 19.04.2011.године
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу чланова Управног одбора
Агенције за економски развој општине
Приједор
„ПРЕДА-ПД“
Приједор
и
именовање вршиоца дужности чланова
Управног одбора Агенције за економски
развој општине Приједор „ПРЕДА-ПД“
Приједор
I
Разрјешавају се чланови Управног одбора
Агенције за економски развој општине
Приједор „ПРЕДА-ПД“ ради истека
мандата и то:
1. Душан Курнога,
2. Гордана Ступар и
3. Ратко Мацановић
II
Разрјешени чланови Управног одбора ће
обављати послове вршиоца дужности
чланова Управног одбора Агенције за
економски развој општине Приједор
„ПРЕДА-ПД“ Приједор до избора и
именовања Управног одбора.
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III
Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Број:01-111-56/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г. Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу чл. 38. Закона о уређењу
простора и грађењу („Сл. гласник
Републике Српске“ бр.55/10), члана 9.
Одлуке о приступанју изради Плана
парцелације за дио градског насеља Доња
Пухарска Секција 1 и Секција 2
(„Службени гласник општине Приједор“,
бр.1/11) и члана 30. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“
бр.101/04, 42/05, 118/05) и члана 18. Статута
општине Приједор (Сл. гласник општине
Приједор бр.5/05, 9/07), Скупштина
општине Приједор, на XXV сједници
одржаној дана 19.04.2011. године, донијела
је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Плана парцелације за
дио градског насеља Доња Пухарска
Секција 1 и Секција 2
I
Утврђује се Нацрт Плана парцелације за
дио градског насеља Доња Пухарска
Секција 1 и Секција 2. и упућује на јавни
увид од 30 дана.
II
Нацрт Плана, израђен је у „Индустропројект“ АД Приједор априла 2011. године,
и саставни је дио овог Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су
члановима 12. и 13. Одлуке о приступанју
изради Плана парцелације за дио градског
насељаДоња Пухарска Секција 1 и Секција
2 („Службени гласник општине Приједор“,
бр.1/11).
Обавјештавање јавности о излагању
Нацрта плана на јавни увид обавиће се у
складу са чланом 38. став 3 и 4 Закона о
уређењу простора и грађењу („Сл. гласник
Републике Српске“ бр.55/10).
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IV
О провођењу овoг Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење општине
Приједор.
V
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-39/11.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу чл. 38. Закона о уређењу
простора и грађењу („Сл. гласник
Републике Српске“ бр.55/10), члана 9.
Одлуке о приступанју изради Плана
парцелације
за
приградско
насељe
Kаваниште („Службени гласник општине
Приједор“, бр.1/11) и члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр.101/04, 42/05, 118/05) и члана 18.
Статута општине Приједор (Сл. гласник
општине
Приједор
бр.5/05,
9/07),
Скупштина општине Приједор, на XXV
сједници одржаној дана 19.04.2011. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Плана парцелације за
приградско насеље Каваниште
I
Утврђује се Нацрт Плана парцелације за
приградско насеље Каваниште и упућује на
јавни увид од 30 дана.
II
Нацрт Плана, израђен је у „Индустропројект“ АД Приједор априла 2011. године
прилог је и саставни дио овoг Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су
члановима 12. и 13. Одлуке о приступанју
изради Плана парцелације за дио
приградског
насеља
Каваниште
(„Службени гласник општине Приједор“,
бр.1/11).
Обавјештавање јавности о излагању Нацрта
плана на јавни увид обавиће се у складу са
чланом 38. став 3 и 4 Закона о уређењу
простора и грађењу („Сл. гласник
Републике Српске“ бр.55/10).
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IV
О провођењу овог Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење општине
Приједор.
V
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-40/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г Прим. Др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу чл. 38. Закона о уређењу
простора и грађењу („Сл. гласник
Републике Српске“ бр.55/10), члана 9.
Одлуке о приступанју изради Плана
парцелације за дио приградског насеља
Бистрица („Службени гласник општине
Приједор“, бр.1/11) и члана 30. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр.101/04, 42/05, 118/05) и члана 18.
Статута општине Приједор (Сл. гласник
општине
Приједор
бр.5/05,
9/07),
Скупштина општине Приједор, на XXV
сједници одржаној дана 19.04.2011. године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Плана парцелације за
дио приградског насеља Бистрица
I
Утврђује се Нацрт Плана парцелације за
дио приградског насеља Бистрица и упућује
на јавни увид од 30 дана.
II
Нацрт Плана, израђен је у „Индустро пројект“ АД Приједор априла 2011. године
и саставни је дио овог Закључка.
III
Мјесто, вријеме трајања, начин излагања
Нацрта Плана на јавни увид утврђени су
члановима 12. и 13. Одлуке о приступанју
изради Плана парцелације за дио
приградског насеља Бистрица („Службени
гласник општине Приједор“, бр.1/11).
Обавјештавање јавности о излагању Нацрта
плана на јавни увид обавиће се у складу са
чланом 38. став 3 и 4 Закона о уређењу
простора и грађењу („Сл. гласник
Републике Српске“ бр.55/10).
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IV
О провођењу овог Закључка стараће се
Одјељење за просторно уређење општине
Приједор.
V
Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-41/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.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
Извјештај
о
раду
здравствених, социјалних и јавних установа
на подручју општине Приједор за 2010.
годину, Скупштина општине Приједор на
XХV
сједници
одржаној
дана
19.04.2011.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду здравствених,
социјалних и јавних установа на подручју
општине Приједор за 2010. годину:
- ЗУ Дом здравља Приједор;
- ЗУ „Градска апотека“ Приједор;
- Центар за социјални рад Приједор и
- ЈУ Спортска дворана „Младост“ Приједор;
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједо“.
Број:01-022-42/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.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 ОО
Црвени крст Приједор за 2010. годину,
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Скупштина општине Приједор на XXV
сједници одржаној дана 19.04.2011.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду ОО
Црвени крст Приједор за 2010. Годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-43/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

43
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 и пословању
ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор,
Скупштина општине Приједор на XХV
сједници одржаној дана 19.04.2011.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду и пословању
ЈП „Завод за изградњу града“ Приједор за
2010. годину:
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-44/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

44
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 и пословању
ОО Територијалне ватрогасне јединице
Приједор у 2010. години, Скупштина
општине Приједор на XХV сједници
одржаној дана 19.04.2011.године, донијела
је
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ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду и пословању
ОО Територијалне ватрогасне јединице
Приједор у 2010. години,
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-45/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
45
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 предузећа у 2010. години,
Скупштина општине Приједор на XXV
сједници одржаној дана 19.04.2011.године,
донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о пословању
Јавних предузећа у 2010. години:
- АД „Комуналне услуге“ Приједор;
- АД „Водовод“ Приједор;
- АД „Топлана“ Приједор;
- АД „Градска тржница“ Приједор
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-46/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04. 11.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.

***
46
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 и
перспективи развоја шумарства на подручју
општине Приједор, Скупштина општине
Приједор на XXV сједници одржаној дана
19.04.2011.године, донијела је

БРОЈ: 3/11
ЗАКЉУЧАК

1.Усваја се Информација о стању и
перспективи развоја шумарства на подручју
општине Приједор уз примједбе
- Да Шумско газдинство Приједор измири
обавезе на име накнада за кориштење шума
и шумског земљишта према општини
Приједор у истом проценту као и према
другим општинама,
- Приоритетно задовољавање потреба
дрвопрерађивача из Приједора дрветом од
стране Шумског газдинства Приједор,
- Континуирана оправка јавних путева,
путева од значаја за Општину Приједор као
и у другим општинама.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику
општине Приједор".
Број:01-022-47/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.11.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
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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: 5/05 и 9/07), Начелник
општине Приједор, доноси
ОДЛУКУ
o одобравању средстава предузећу
„Водовод“ а.д. Приједор
I
Одобравају се новчана средства у износу од
30.000,00 КМ предузећу „Водовод“ а.д.
Приједор, за ремонт и одржавање
бунарских пумпи на Приједорчанки,
ремонтовање резервне пумпе, снимање
објеката резервоара у Доњој Драготињи и
цијепање парцела за добијање грађевинске
дозволе и пренос власништва на општину
Приједор, као
и текуће одржавање
пумпних постројења на осталим бунарима.
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II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета општине Приједор, на терет
ставке 414100 Учешће Општине у санацији
водовода у корист предузећа „Водовод“а.д
Приједор.
III
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење за финансије општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број: 02-40-658/11
Начелник Општине
Датум: 29.03.2011.г. 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, доноси
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у износу
од 20.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски вјесник“
Приједор за суфинансирање трошкова рада
ове медијске куће у 2011.години.
2. Средства из тачке 1. ове одлуке
исплатити из Буџета општине Приједор, на
терет ставке 415200 Учешће у финансирању
јавних медија, на жиро рачун број: 562007-00062639-92, отворен код Развојне
банке, ЈИБ: 4400692240009.
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: 02-40-588/11 Начелник Општине
Датум:28.03.2011.г. 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

БРОЈ: 3/11

Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, доноси
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ, Атлетском клубу „Приједор“
за организацију спортске манифестације 18.
Међународне уличне трке „Приједор 2011“
која се одржава дана 13.05.2011.године.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити
из Буџета општине Приједор, са ставке
4152002 - Ревијалне општинске и
републичке манифестације, на жиро рачун
број:562-007-00002561-35,ЈИБ: 440069505
40005.
III
Обавезује се Атлетски клуб „Приједор“ из
Приједора да након завршетка ове спортске
манифестације
Начелнику
општине
Приједор достави писмени Извјештај о
утрошеним средствима.
IV
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- 40-738/11 Начелник Општине
Датум: 15.04.2011.г. Марко Павић,с.р.
***
На основу члана 72. став. 3. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број: 101/04, 42/05 и
118/05 ) и члана 46. Статута општине
Приједор ("Службени гласник општине
Приједор", број: 5/2005), Начелник општине
Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу
пензионера П р и ј е д о р
I
Одобравају се новчана средства у износу од
15.000,00 КМ Удружењу пензионера
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општине Приједор на име помоћи
пензионерима, a према Плану утрошка
средстава из буџета општине Приједор за
помоћ пензионерима у 2011.години.
II
Планом буџета за 2011.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
15.000,00 КМ, а у складу са Планом
утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима
у 2011.години и биће уплаћена на жиро
рачун Удружења пензионера општине
Приједор, број: 5520210002078229, отворен
код Hipo Alpe Adria Bank.
III
За реализацију ове одлуке задужује се
Одјељење финансија општине Приједор.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном
доношења, а објавиће се у "Службеном
гласнику општине Приједор".
Број: 02- 40-227/11 Начелник Општине
Датум: 28.03.2011.г. Марко Павић,с.р.
***
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На основу члана 4. и члана 5. тачка 3.
Закона о празницима Републике Српске,
(„Сл.гласник РС“, бр.43/07), члана 43,
алинеја 18. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ бр 101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 46. Статута општине Приједор,
(„Сл.гласник општине Приједор“ број:
5/05), Начелник општине Приједор, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. На први дан Међународног празника
рада, 01.05.2011. године, могу да раде сви
регистровани привредни субјекти на
подручју општине Приједор у периоду од
07 до 15 часова, изузев државних установа
и јавних предузећа.
2.Другог маја 2011. године могу радити
привредни субјекти на подручју општине
Приједор у складу са својим потребама и
интерним актима који регулишу питање
радног
времена
запослених,
изузев
државних установа и јавних предузећа.
3.Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављен у Службеном
гласнику општине Приједор.
Број : 02-32-5/11 Начелник Општине
Датум : 20.04.2011. Марко Павић,с.р.
***
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САДРЖАЈ
Број акта
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____________Страна

Одлука о додјели плакете општине Приједор
Одлука о додјели повеље почасног грађанина општине Приједор
Одлука о додјели награде општине Приједор
Одлука о постављању, изградњи и уклањању објеката за које није потребно
одобрење за грађење
Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора и
чланова управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор
„ПРЕДА-ПД“
Рјешење о разрјешењу директора Агенције за економски развој општине
Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор и именовању вршиоца дужности директора
Агенције „ПРЕДА-ПД“ Приједор
Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора Агенције за економски развој
општине Приједор „ПРЕДА-ПД“ Приједор и именовање вршиоца дужности
чланова Управног одбора Агенције за економски развој општине Приједор
„ПРЕДА-ПД“ Приједор
Закључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације за дио градског насеља
Доња Пухарска Секција 1 и Секција 2
Закључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације за приградско насеље
Каваниште
Закључак о утврђивању Нацрта Плана парцелације за дио приградског
насеља Бистрица
Закључак и звјештаја о раду здравствених, социјалних и јавних установа на
подручју општине Приједор за 2010. годину
Закључак Информација о раду ОО Црвени крст Приједор за 2010. годину
Закључак Извјештај о раду и пословању ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор за 2010. годину
Закључак Извјештај о раду и пословању ОО Територијалне ватрогасне
јединице Приједор у 2010. години
Закључак Информација о пословању Јавних предузећа у 2010. години
Закључак Информација о стању и перспективи развоја шумарства на
подручју општине Приједор уз примједбе
Акти начелника општине:
- Одлука o одобравању средстава предузећу „Водовод“ а.д. Приједор
- Одлука о додјели новчаних средства, ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
- Одлука о додјели новчаних средства Атлетском клубу „Приједор“
- Одлука o одобравању средстава Удружењу пензионера П р и ј е д о р
- Закључак радно вријеме за 1.мај
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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

