ГОДИНА XXI
ПЕТАК 20.04.2012.
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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 XXXV
сједници одржаној 19.04.2012.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 изузетне резултате
постигнуте у области спорта:

Wеb adresa
www.opstinaprijedor.org
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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 XXXV
сједници одржаној 19.04.2012.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 2011. години:

АЕРО КЛУБ „ПРИЈЕДОР“ ИЗ ПРИЈЕДОРА
„AUSTRONET“ d.o.o. PRIJEDOR
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:01-022-50/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

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:01-022-51/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.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 XXXV
сједници одржаној 19.04.2011.године донијела
је
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ НАГРАДЕ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕДОР
I Поводом 16.маја Дана општине Приједор,
Скупштина општине Приједор додјељује
НАГРАДУ ОПШТИНЕ ПРИЈЕДОР за посебно
вриједне резултате у области културе и
његовања културно историјског насљеђа:
МИЛЕНКУ РАДИВОЈЦУ-дипл.археологу из
Приједора
- новчани износ награде износи 1500,00 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: 01-022-52/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 30. чл.43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 9/07 ),
Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници одржаној дана 19.04.2012. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана парцелације зона
уз магистрални пут М-15 Приједор Коз.Дубица – Секција 1 СЈЕВЕР и магистрални
пут М-4 Приједор - Бањалука – Секција 2
ИСТОК
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак припреме, израде и доношења Плана
парцелације зона уз магистрални пут М-15

Број: 4/12

Приједор - Коз.Дубица – Секција 1 СЈЕВЕР и
магистрални пут М-4Приједор- Бањалука –
Секција 2 ИСТОК; у даљем тексту: Плана
Члан 2.
Израдом Плана биће обухваћен простор
обострано уз магистрални пут М-15 Приједор –
Коз.Дубица на потезу од „Тешинића раскршћа“
до „Љубичића стране“ (Секција 1 СЈЕВЕР) и
простор обострано уз магистрални пут М-4
Приједор – Бањалука на потезу од Козарске
улице до пословне зоне „Чиркин поље“
(Секција 2 ИСТОК) у укупној површини од
око 103,0 ха (55,0 ха + 48,0 ха) . Простор
обухваћен израдом Плана приказан је на
графичком прилогу који је саставни дио ове
Одлуке.
Обухвата Плана ће се обрађивати у различитим
временским интервалима и у двије (2) секције
чије границе су одређене према величини
површине третираног подручја и положају у
односу на обухват у цјелини као и у односу на
положај у склопу урбаног подручја Приједора.
Границе подручја из претходног става су
оријентационе а коначне границе ће се
одредити након што Носиоц припреме и
Носиоц израде Плана изврше усаглашавање
начина израде документа у дигиталном облику
са Министарством за просторно уређење,
грађевинарство и екологију у складу са чл. 171.
став (3) Правилника о садржају, начину израде
и доношења докумената просторног уређења
(„Сл. гласник РС“ бр. 59/11).
Члан 3.
За израду Плана дефинишу се слиједеће
смјернице:
- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу, те другим
прописима из посебних области релевантних за
планирање и уређење простора (саобраћај,
снабдјевање
водом
и
енергијом,
телекомуникације, заштита од природних
непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних вриједности,
културних добара, пољопривредног и шумског
земљишта и других елемената животне средине
и др.)
- Приликом израде Плана, потребно је водити
рачуна о јавном интересу и општим и посебним
циљевима просторног развоја
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- Носилац израде је обавезан обезбједити
усаглашеност Плана у току његове израде са
документом просторног уређења ширег
подручја, односно да је у сагласности са
важећим документом просторног уређења
најближег предходног нивоа као и преузети
планска рјешења дијелова обухвата који се
преклапају
из
важећих
спроведбених
докумената просторног уређења чији обухвати
су у контакту са предметним подручјем.
- Код израде планског рјешења за поједине
Секције
извршити
усаглашавања
са
новонасталим потребама за одређене дијелове
обухвата секција у погледу изградње стамбених
и пословних објеката, објеката јавне намјене,
објеката
за
потребе
саобраћаја
и
инфраструктуре свих врста те изнаћи
одговарајуће рјешење за регулацију горњег
тока ријеке Пухарска.
- У зависности од стања на терену потребно је
максимално испоштовати правила из чл. 167,
168, 168 и 170. Правилника о садржају, начину
израде и доношења докумената просторног
уређења („Сл.гласник Републике Српске" бр.
59/11).
- Код израде планског рјешења руководити се
резултатима и смјерницама из Студије
саобраћаја за шире урбано подручје Приједора.
Члан 4.
Временски период за који се процјењују и
утврђују плански параметри је 10 (десет)
година.
Члан 5.
Преднацрт Плана израдиће се у року од 60 дана
од закључења уговора о изради Плана.
Приједлог Плана утврдиће Носилац припреме
након одржавања стручне расправе која се мора
одржати у року од 30 дана од дана затварања
јавног увида из чл. 39. став (4) Закона о
уређењу простора и грађењу. Приједлог Плана
утврђује се у складу са закључцима са стручне
расправе.
Члан 6.
На приједлог Носиоца припреме Плана,
Скупштина општине утврђује Нацрт Плана,
мјесто, вријеме и начин његовог излагања на
јавни увид.
Нацрт Плана ставиће се на јавни увид у трајању
од 30 дана, у просторијама Носиоца припреме и
Носиоца израде Плана и мјесних заједница
Пухарска и Приједор II.
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О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
Плана на јавни увид, јавност ће бити
обавијештена
огласом,
објављеним
у
средствима јавног информисања 15 дана прије
почетка јавног увида и два дана узастопно,
непосредно пред почетак јавног увида.
Носилац припреме Плана обавијестиће огласом
власнике некретнина на подручју обухваћеном
Планом о јавном увиду на Нацрт Плана.
Носилац израде Плана обавезан је да размотри
све примједбе, приједлоге и мишљења који су
достављени током јавног увида и да прије
утврђивања Приједлога плана о њима заузме
свој став који у писаној форми доставља
носиоцу припреме Плана и лицима која су
доставила своје приједлоге, примједбе и
мишљења.
Став Носиоца израде Плана о примједбама,
приједлозима и мишљењима разматра се на
стручној расправи која ће се заказати и одржати
у саставу утврђеном у одредбама чл. 39. Закона
о уређењу простора и грађењу.
Члан 7.
Носилац припреме Плана је Одјељење за
просторно уређење Административне службе
општине Приједор а Носилац израде Плана ће
се изабрати у складу са Законом о јавним
набавкама Босне и Херцеговине.
Члан 8.
Средства за израду Плана осигураће се из
буџета општине Приједор.
Члан 9.
Носилац припреме Плана дужан је да у току
израде
Плана
обезбиједи
сарадњу
и
усаглашавање ставова, а Носилац израде Плана
- стручна организација која ће израђивати План
дужна је да сарађује са надлежним органима и
организацијама за послове планирања и
програмирања развоја, те предузећима у чијој је
надлежности
саобраћајна,
комунална
и
енергетска инфраструктура а да обавезно
прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од:
- Одјељења за привреду и пољопривреду
- Одјељења за стамбено-комуналне послове
- Одјељења за друштвене дјелатности
- Завод за изградњу града - Приједор,
- ОДКП „Водовод“ Приједор,
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- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
- „Српске поште“ Приједор и Телеком
Приједор,
- ЈП Путеви Републике Српске
- ЈП Комуналне услуге као и
- организација у чијем дјелокругу су:
противпожарна заштита, заштита животне
околине и заштита културно-историјског и
природног наслијеђа,
- Невладиних организација и удружења за
заштиту животне средине
Органи, организације и предузећа из става 1.
овог члана дужни су сарађивати са Стручном
организацијом,
давати
јој
приједлоге,
мишљења, примједбе и податке везане за рад на
изради Плана.
Члан 10.
Садржај Плана начелно је одређен чл.26.
Закона о уређењу простора и грађењу („Сл.
гласник Републике Српске“ , број 55/10) а
детаљније члановима 140. и 141. Правилника о
садржају, начину израде и доношења
докумената просторног уређења („Сл. гласник
Републике Српске“ број 59/11).
План ће се израдити на ажурним топографско –
катастарским подлогама у прописаној
размјери 1: 1000 и 1:2500 за потребне
прегледне карте.
Члан 11.
Стручна организација ће доставити Носиоцу
припреме елаборат Плана
у дигиталном
облику и аналогном облику у договореном
броју примјерака.
План се обрађује у складу са Законом о
уређењу простора и грађењу, Правилником о
садржају, начину израде и доношења
докумената
просторног
уређења
и
Правилником о методологији прикупљања
података
за
јединствени
просторноинформациони систем („Сл. гласник РС бр.
46/11“).
Стручна организација је дужна да изврши
допуну или исправку елабората Плана у складу
са писменим примједбама Носиоца припреме у
року од 30 ( тридесет ) дана од његовог
достављања.
Члан 12.
Све стручне, административне и друге послове
у вези доношења Плана, обавиће Одјељење за
просторно уређење.
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Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у Службеном гласнику општине Приједор.
Број:01-022-53/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
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На основу члана 30. и чл.43. Закона о уређењу
простора и грађењу („Службени гласник
Републике Српске“ бр. 55/10) и члана 18.
Статута општине Приједор („Службени
гласник општине Приједор“ бр.5/05 и 9/07),
Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници одржаној дана 19.04.2012. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Ревизије Измјене и
допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом
I Фаза - Секције 1, 2 и 3
Члан 1.
Овом Одлуком прописују се услови, начин и
поступак припреме, израде и доношења
Ревизије Измјене и допуне Регулационог плана
централне зоне Приједора са споменичким
комплексом I Фаза - Секције 1, 2 и 3; у даљем
тексту: Ревизија Плана
Члан 2.
Израдом Ревизије Плана биће обухваћен
простор који представља обухват важеће
Измјене и допуне Регулационог плана
централне зоне Приједора са споменичким
комплексом – I Фаза у површини од укупно
око 67,0 ха. Простор обухваћен израдом
Ревизије Плана приказан је на графичком
прилогу који је саставни дио ове Одлуке.
Обухват Ревизије Плана ће се обрађивати у
различитим временским интервалима и у три
(3) секције чије границе су одређене према
величини површине третираног подручја и
положају у односу на обухват у цјелини као и у
односу на положај у склопу урбаног подручја
Приједора.
Границе подручја из претходног става су
оријентационе а коначне границе ће се
одредити након што Носиоц припреме и
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Носиоц израде Плана изврше усаглашавање
начина израде документа у дигиталном облику
са Министарством за просторно уређење,
грађевинарство и екологију у складу са чл. 171.
став (3) Правилника о садржају, начину израде
и доношења докумената просторног уређења
(„Сл. гласник РС“ бр. 59/11).

Приједлог Ревизије Плана утврдиће Носилац
припреме након одржавања стручне расправе
која се мора одржати у року од 30 дана од дана
затварања јавног увида из чл. 39. став (4)
Закона о уређењу простора и грађењу.
Приједлог Плана утврђује се у складу са
закључцима са стручне расправе.

Члан 3.
За израду Ревизије Плана
слиједеће смјернице:

Члан 6.
На приједлог Носиоца припреме Ревизије
Плана, Скупштина општине утврђује Нацрт
Ревизије Плана, мјесто, вријеме и начин
његовог излагања на јавни увид.

дефинишу

се

- План израдити у складу са одредбама Закона о
уређењу простора и грађењу, те другим
прописима из посебних области релевантних за
планирање и уређење простора (саобраћај,
снабдјевање
водом
и
енергијом,
телекомуникације, заштита од природних
непогода и техничких инцидената, заштита
ваздуха, воде, тла, природних вриједности,
културних добара, пољопривредног и шумског
земљишта и других елемената животне средине
и др.)
- Приликом израде Плана, потребно је водити
рачуна о јавном интересу и општим и посебним
циљевима просторног развоја
- Код израде планског рјешења за поједине
секције нарочито водити рачуна о постојећеј
власничкој структури у мјери којом неће бити
угрожен јавни интерес као ни посебни интереси
контакт подручја и обухвата у цјелини уз
задовољење важећих прописа, норматива и
стандарда у области планирања и уређења
простора
- Носилац израде је обавезан обезбједити
усаглашеност Ревизије Плана у току његове
израде, са документима просторног уређења
ширег подручја, односно да је у сагласности са
важећим документом просторног уређења
најближег предходног нивоа као и планским
рјешењем из старог документа просторног
уређења који је рађен за предметно подручје.
- Код израде планског рјешења руководити се
резултатима и смјерницама из Студије
саобраћаја за шире урбано подручје Приједора.
Члан 4.
Временски период за који се процјењују и
утврђују плански параметри је 10 (десет)
година.
Члан 5.
Преднацрт Ревизије Плана израдиће се у року
од 60 дана од закључења уговора о изради
Плана.

Нацрт Ревизије Плана ставиће се на јавни увид
у трајању од 30 дана., у просторијама Носиоца
припреме и Носиоца израде Ревизије Плана и
просторијама мјесних заједница које се налазе у
предметним обухватима.
О мјесту, времену и начину излагања Нацрта
Ревизије Плана на јавни увид, јавност ће бити
обавијештена
огласом,
објављеним
у
средствима јавног информисања 15 дана прије
почетка јавног увида и два дана узастопно,
непосредно пред почетак јавног увида.
Носилац
припреме
Ревизије
Плана
обавијестиће огласом власнике некретнина на
подручју обухваћеном Ревизијом Плана о
јавном увиду на Нацрт Ревизије Плана.
Носилац израде Ревизије Плана обавезан је да
размотри све примједбе, приједлоге и
мишљења који су достављени током јавног
увида и да прије утврђивања Приједлога плана
о њима заузме свој став који у писаној форми
доставља носиоцу припреме Ревизије Плана и
лицима која су доставила своје приједлоге,
примједбе и мишљења.
Став Носиоца израде Ревизије Плана о
примједбама, приједлозима и мишљењима
разматра се на стручној расправи која ће се
заказати и одржати у саставу утврђеном у
одредбама чл. 39. Закона о уређењу простора и
грађењу.
Члан 7.
Носилац припреме Ревизије Плана је Одјељење
за просторно уређење Административне
службе општине Приједор а Носилац израде
Ревизије Плана ће се изабрати у складу са
Законом о јавним набавкама Босне и
Херцеговине.
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Члан 8.
Средства за израду Плана осигураће се дијелом
из буџета општине Приједор а дијелом из
других средстава и средстава заинтересованих
инвеститора.
Члан 9.
Носилац припреме Ревизије Плана дужан је да
у току израде Ревизије Плана обезбиједи
сарадњу и усаглашавање ставова, а Носилац
израде Ревизије Плана - стручна организација
која ће израђивати Ревизију Плана дужна је да
сарађује
са
надлежним
органима
и
организацијама за послове планирања и
програмирања развоја, те предузећима у чијој је
надлежности
саобраћајна,
комунална
и
енергетска инфраструктура а да обавезно
прибави мишљења на приједлоге планских
рјешења од:
- Одјељење за стамбено-комуналне послове
- Одјељење за друшвене дјелатности
- Одјељење за привреду и пољопривреду
- Завод за изградњу града - Приједор,
- ОДКП „Водовод“ Приједор,
- Р.Ј. « Електродистрибуција « Приједор,
- „Српске поште“ Приједор и Телеком
Приједор,
- ЈП Путеви Републике Српске
- ЈП Комуналне услуге као и
- Организација у чијем дјелокругу су:
противпожарна заштита, заштита животне
околине и заштита културно-историјског и
природног наслијеђа,
- Невладине организације и удружења за
заштиту животне средине
Органи, организације и предузећа из става 1.
овог члана дужни су сарађивати са Стручном
организацијом,
давати
јој
приједлоге,
мишљења, примједбе и податке везане за рад на
изради Ревизије Плана.
Члан 10.
Садржај Ревизије Плана начелно је одређен
чл.26. Закона о уређењу простора и грађењу
(„Сл. гласник Републике Српске“ , број 55/10) а
детаљније члановима 140. и 141. Правилника о
садржају, начину израде и доношења
докумената просторног уређења („Сл. гласник
Републике Српске“ број 59/11).
Ревизија Плана ће се израдити на ажурним
топографско – катастарским подлогама у
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прописаној размјери 1: 1000 и 1:2500 за
потребне прегледне карте.
Члан 11.
Стручна организација ће доставити Носиоцу
припреме елаборат Ревизије Плана
у
дигиталном облику и аналогном облику у
договореном броју примјерака.
Ревизија Плана се обрађује у складу са Законом
о уређењу простора и грађењу, Правилником о
садржају, начину израде и доношења
докумената
просторног
уређења
и
Правилником о методологији прикупљања
података
за
јединствени
просторноинформациони систем („Сл. гласник РС бр.
46/11“).
Стручна организација је дужна да изврши
допуну или исправку елабората Ревизије Плана
у складу са писменим примједбама Носиоца
припреме у року од 30 ( тридесет ) дана од
његовог достављања.
Члан 12.
Све стручне, административне и друге послове
у вези доношења Ревизије Плана, обавиће
Одјељење за просторно уређење.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања
у „Службеном гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-54/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
45
На основу члана 8. Закона о министарским,
владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 4/03), члана 16.Закона о систему јавних
служби („Службени гласник Републике Српске
„број 68/07 ) и члан 4.Закона о јавним
предузећима („Службени гласник Републике
Српске“ број: 75/04), члана 18.Статута општине
Приједор („Сл.гласник општине Приједор“,бр.
5/05 и 9/07) те члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор" („Службени
класник општине Приједор“, број: 9/09)
Скупштина опшине Приједор на ХХXV
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сједници одржаној дана 19.04.2012.године,
донијела је
ОДЛУКУ
о расписивању Јавног конкурса за избор и
именовање члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор
Члан 1.
Расписује се Јавни конкурс за избор и
именовање члана Управног одбора ЈЗУ „Дом
здравља“ Приједор.
Члан 2.
Општи услови:
- да су држављани Републике Српске или БиХ,
- да су старији од 18 година,
- да имају општу здравствену способност,
- да нису отпуштени из државне службе на
основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ и Републици Српској, у
периоду од 3 године прије дана објављивања
Јавног конкурса,
- да нису осуђивани за кривично дјело које их
чини неподобним за вршење функције члана
Управног одбора,
- да се против њих не води кривични поступак,
- да се на кандидате не односи члан 9.тачка 1.
Устава БиХ.
Члан 3.
Посебни услови:
- ВСС или ВШС природног или друштвеног
смјера,
- стручно знање из дјелатности за коју се врши
избор и именовање,
- најмање 3 године радног искуства у области
здравствене заштите.
Члан 4.
Сукоб интереса :
Кандидати не могу обављати дужност,
активност или бити на положају који доводи до
сукоба интереса, у складу са Законом о
Министарским,
владиним
и
другим
меновањима РС.
Члан 5.
Потребна документа:
Уз пријаву на конкурс, кандидати су дужни
доставити доказе о испуњавању општих и
посебних услова:
- биографија о кретању у служби,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о држављанству,
- увјерење о општој здравственој способности,
- увјерење да нису осуђивани за кривично
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дјело, одн. да се против њих не води кривични
поступак,
- потписану и, од надлежног органа, овјерену
изјаву да нису отпуштани из државне службе
на основу дисциплинске мјере на било којем
нивоу власти у БиХ и РС у периоду од 3
године прије дана објављивања Јавног конкуса
и да се на њих не односи члан 9. тачка 1. БиХ,
- потврду о радном искуству.
Члан 6.
Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 30 дана од
дана објављивања Јавног конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се
узети у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем
поште на адресу: Скупштина општине
Приједор, Стручна служба, ул.Трг Ослобођења
бр.1.
Члан 7.
Објављивање Јавног конкурса
Јавни конкурс биће објављен у „Службеном
гласнику Републике Српске“ и дневном листу
„Глас Српске“, као и на WЕБ страници
Општине Приједор.
Уколико Јавни конкурс не буде објављен
истовремено, рок ће се рачунати од дана
последњег објављивања.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине
Приједор“.
Број:01-022-55/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
***
46
На основу члана 33. Закона о уређењу простора
и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
бр.55/10) и члана 18. Статута општине
Приједор (Сл.гласник општине Приједор,
бр.5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор
на XXXV сједници одржаној дана 19.04.2012.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Плана
парцелације зона уз магистрални пут М-15
Приједор-Коз.Дубица Секција 1- СЈЕВЕР и
магистрални пут Приједор –Бањалука Секција
2- ИСТОК
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I
Образује се Савјет за израду Плана парцелације
зона уз магистрални пут М-15 ПриједорКоз.Дубица - Секција 1 СЈЕВЕР и магистрални
пут М-4 Приједор –Бањалука - Секција 2
ИСТОК
II
У Савјет се именују:
1. Ћопић Драгана, дипл.инж.арх.
2. Матановић Горан, дипл.инж.грађ.
3.Јефтић Александар, дипл.инж.саобр.
4.Грбић Бојана, дипл.инж.тех.
5. Шарић Радан, геод.техн.
6. Алексић Раде, дипл.правник ; Служба за МЗ
7. Прим. др. Ивић Душко, одборник
8. Лукић Јован, одборник
9. Рауш Милорад, одборник
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II
У Савјет се именују:
1. Париповић Буде, дипл.инж.арх.
2. Тадић Владо, дипл.инж.арх.
3. Обрадовић Славиша, дипл.инж.грађ.
4. Јефтић Александар, дипл.инж.саобр.
5. Шарић Радан, геод.техн.
6. Др Врањеш Душан, дип.инж.техн.
7. Прим. др. Ивић Душко, одборник
8. Врховац Дражен, одборник
9. Радановић Бране, одборник
III
Задатак Савјета дефинисан је чл.33. став 2.
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 55/10).

III
Задатак Савјета дефинисан је чл.33. став 2.
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 55/10).

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине
Приједор“.

IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Приједор.

Број:01-111-57/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашали,с.р.
***
48
На основу члана 33. Закона о уређењу простора
и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
бр.55/10) и члана 18. Статута општине
Приједор (Сл.гласник општине Приједор,
бр.5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор
на XXXV сједници одржаној дана 19.04.2012.
године, донијела је

Број:01-111-56/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
47
На основу члана 33. Закона о уређењу простора
и грађењу (Сл. гласник Републике Српске
бр.55/10) и члана 18. Статута општине
Приједор (Сл.гласник општине Приједор,
бр.5/05 и 9/07), Скупштина општине Приједор
на XXXV сједници одржаној дана 19.04.2012.
године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Савјета за израду Ревизије
Измјене и допуне Регулационог плана
централне зоне Приједора са споменичким
комплексом I Фаза - Секције 1, 2 и 3
I
Образује се Савјет за израду Ревизије Измјене и
допуне Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом I Фаза Секције 1, 2 и 3.

Р Ј Е Ш Е ЊЕ
о именовању Савјета за израду Урбанистичког
плана Приједора 2012-2022
I
Образује се Савјет за израду Урбанистичког
плана Приједора 2012-2022.
II
У Савјет се именују:
1. Ђаковић Миленко, Замјеник Начелника
општине
2. Пашалић Азра, Предсједница Скупштине
општине Приједор
3. Комљеновић Мирјана, Одјељење за
просторно уређење
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4. Вукадиновић Радан, Одјељење за стамбенокомуналне послове
5. Бабић Љиљана, Одјељење за друштвене
дјелатности
6. Војводић Боро, Одјељење за привреду и
пољопривреду
7. Рељић Мишо, Агенција „ПРЕДА“
8. Боровчанин Азра , „Водовод“ А.Д. Приједор
9. Љубичић Драшко,ЗП„Електрокрајина“ а.д.
Бањалука, РЈ Електродисрибуција Приједор
10. Вучковић Ранко, „Телекомуникације РС“
а.д. Бањалука ИЈ Приједор
11. Станисављевић Зоран, ЈП Завод за изградњу
града – Приједор
12. Др Враљеш Душан, дипл.инж.техн.
13. Кнежевић Зоран, „Топлана“ А.Д. Приједор
14. Дукић Јелана, Поште Српске а.д Бањалука,
РЈ Приједор
15. Љиљана Јањић, Агенција за воде
16. Алексић Раде, Служба за мјесне заједнице
17. Вера Јовић, Одјељење за просторно уређење
– Одсјек за планирање, урбанизам и
документацију
18. Павичић Рада, дипл.инж.арх.
19. Шарић Радан, геод.техн.
20. Радивојац Миленко, Музеј Козаре
21. Комосар Дијана, Привреднa коморa
Републике Српске, Подручна привредна
комора Бањалука
22. Зрнић Драган, Еколошка коалиција унског
слива
23. Представник Омладинског Савјета општине
Приједор
III
Задатак Савјета дефинисан је чл.33. став 2.
Закона о уређењу простора и грађењу
(„Службени гласник“ РС бр. 55/10).
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број:01-111-58/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
49
На основу члана 18. Статута општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“број:
5/05 и 9/07) и члана 146. Пословника
Скупштине општине Приједор („Службени
класник општине Приједор“, број: 9/09)
Скупштина опшине Приједор на ХХXV

Број: 4/12

сједници одржаној дана 19.04.2012.године,
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
1. РАЈЛИЋ НАДА разрјешава се дужности
члана Управног одбора у ЈЗУ „Дом здравља“
Приједор, ради подношења оставке.
2. Рјешење ступа на снагу06.03.2012., даном
подношења оставке, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Приједор“
Број:01-111-59/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
***
50
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),
Скупштина општине Приједор на XХХV
сједници одржаној дана
19.04.2012.године
донијела је сљедеће
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу в.д. старјешине Територијалне
ватрогасне јединице Приједор
1. Миле Међед, разрјешава се вршиоца
дужности
старјешине
Територијалне
ватрогасне јединице Приједор.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број: 01-111-60/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
51
На основу члана 41. Закона о заштити од
пожара - пречишћен текст („Службени гласник
Републике Српске број: 6/09) и члана 12.
Закона о министрарским, владиним и другим
имановањима Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске број: 41/03) члана 18
Статута општине Приједор (Службени гласник
општине Приједор 5/05 и 9/07) и члана 146.
Пословника Скупштине општине Приједор
(Службени гласник општине Приједор 9/09) а
након проведене процедуре Јавног конкурса и
приједлога Комисије за избор и именовања
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Број: 4/12

Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници одржаној дана 19.04.2012. године
донијела:
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Старјешине - командира
Територијалне ватрогасне јединице Приједор

XXХV
сједници
одржаној
19.04.2012.године, донијела је

1. Миљуш Небојша, дипл. инг машинства
именује се за Старјешину -командира
Територијалне ватрогасне јединице Приједор
на период од 4 (четири) године.

2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".

2. Ово Рјешење ступа на снагу даном
објављивања у Службеном гласнику општине
Приједор.
Број: 01-111-61/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим.др. Азра Пашалић,с.р.
***
52
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 А.Д. „Комуналне услуге“
Приједор за 2011.годину, Скупштина општине
Приједор на XXXV сједници одржаној дана
19.04.2012.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду А.Д. „Комуналне
услуге“ Приједор за 2011.годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-56/11
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
53
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 АД „Водовод“ Приједор за
2011.годину, Скупштина општине Приједор на

дана

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду АД „Водовод“
Приједор за 2011.годину.

Број:01-022-57/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р
***
54
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 АД „Топлана“ Приједор у
2011. години, Скупштина општине Приједор на
XXХV
сједници
одржаној
дана
19.04.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду АД „Топлана“
Приједор за 2011. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-58/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г 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
Извјештај о раду
АД „Градска тржница“
Приједор за 2011. години, Скупштина општине
Приједор на XXХV сједници одржаној дана
19.04.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду АД „Градска
тржница“ Приједор за 2011. годину.
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2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-59/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р
***
56
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 ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор у 2011.години, Скупштина општине
Приједор на XХXV сједници одржаној дана
19.04.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЈП „Завод за
изградњу града“ Приједор за 2011. годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-66/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г 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 раду ЗУ Дом здравља Приједор за
2011. годину, Скупштина општине Приједор на
XХXV сједници одржаној дана 19.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЗУ Дом здравља
Приједор за 2011. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-60/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***

Број: 4/12

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
Извјештај о раду ЗУ Дом здравља Приједор за
2011. годину, Скупштина општине Приједор на
XХXV сједници одржаној дана 19.04.2012.
године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштини општине Приједор
упућује
захтјев
Фонду здравственог осигурања
Републике Српске за повећање уговорених
средстава Дому здравља Приједор за примарну
здравствену заштиту и рецептиране лијекове.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-60-1/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
59
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 ЗУ „Градска апотека“
Приједор за 2011. годину, Скупштина општине
Приједор на XХXV сједници одржаној дана
19.04.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду ЗУ „Градска
апотека“ Приједор за 2011. годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-61/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
60
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
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општине Приједор бр 9/09), разматрајући
Извјештај о раду Центара за социјални рад
Приједор за 2011. годину, Скупштина општине
Приједор на XХXV сједници одржаној дана
19.04.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Центара за
социјални рад Приједор за 2011. годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-62/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.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 ОО Црвени крст Приједор
за 2011. годину, Скупштина општине Приједор
на
XXXV
сједници
одржаној
дана
19.04.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информација о раду Општинске
организације Црвеног крста Приједор за 2011.
Годину
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-63/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
62
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
воћарске производње на подручју општине
Приједор, Скупштина општине Приједор на
XXXV
сједници
одржаној
дана
19.04.2012.године, донијела је

Број: 4/12

ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информацију о стању и
перспективи развоја воћарске производње на
подручју општине Приједор.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-64/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. др. Азра Пашалић,с.р.
***
63
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 Оперативног плана
добре управе у области вода и заштите животне
средине на подручју општине Приједор за
2011.годину, Скупштина општине Приједор на
XXXV
сједници
одржаној
дана
19.04.2012.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Информацију о реализацији
Оперативног плана добре управе у области
вода и заштите животне средине на подручју
општине Приједор за 2011.годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
објављивања у "Службеном гласнику општине
Приједор".
Број:01-022-65/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.04.2012.г Прим. др. Азра Пашалић
***
64
РЕФЕРАТИ ИЗ ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ
ОБЛАСТИ
На основу одредаба члана 20. Закона о јавним
путевима – пречишћен текст («Службени
гласник Републике Српске», број: 5/10), 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 XXXV сједници, одржаној
19.04.2012. године, донијела је
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ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса добро у општој
употреби – пут
I
Утврђује се да је изгубило статус
непокретности у општој употреби – путеви,
следеће земљиште:
1. Према подацима катастарског операта
земљишта означено са:
-к.ч.бр. 5687/12 у површини од 17 м2
уписана у пл.бр. 925 к.о Приједор 2, као добро
у општој употреби путеви.
Према подацима земљишне књиге означено са:
-дио к.ч.бр. 648/213, уписана у зк.ул.бр.679 к.о.
СП Приједор, као државна својина са уписаним
правом располагања у корист Општине
Приједор са дијелом 1/1.
II У катастарском операту земљишта за к.о.
Приједор 2, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке I ове одлуке као некретнина
у општој употреби – пут, а наведено земљиште
ће се уписати као посјед Општине Приједор.
III Oва одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».
Број:01-022-42/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим.др Азра Пашалић
***
На основу одредаба члана 15. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор», број: 9/09),
Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници,
одржаној
19.04.2012.
године,
донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина
1. а) Дај се сагласност на замјену некретнинаградског грађевинског земљишта између
Општине Приједор и привредног друштва „GP
TIIM-PD“ Prijedor из Приједора - ради
регулисања имовинско-правних односа у сврху
привођења земљишта трајној намјени у складу
са Допуном Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом – 2.
Фаза (Секција 1 и 2), („Службени гласник

Број: 4/12

Општине Приједор“,број: 11/08), који уговор ће
се закључити на следећи начин:
1.уговарач Општина Приједор даје привредном
друштву „GP TIIM-PD“ Prijedor следеће
непокретности:
По старом премјеру:
- к.ч.бр. 27/237 у површини од 10 м2, к.о. СП
Приједор,
Уписана као државна својина са правом
располагања у корист Општине Приједор са
дијелом 1/1.
2.уговарач привредно друштво „GP TIIM-PD“
Prijedor даје Општини Приједор следеће
непокретности:
По старом премјеру:
-к.ч.бр. 26/419 у површини од 10 м2,
-к.ч.бр. 26/420 у површини од 32 м2,
уписане у зк.ул.бр. 8568 к.о. СП Приједор, као
својина „GP TIIM-PD“ Prijedor са дијелом 1/1.
Предметне некретнине у нарави представљају
улицу и према подацима катастарског операта
земљишта одговарају парцели означеној са
к.ч.бр. 3102 к.о. Приједор 1, која је уписана као
добро у општој употреби путеви.
2. Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавезе уговорних страна закључи
уговор о замјени непокретности.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор».
Број:01-022-43/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим др Азра Пашалић
***
На основу одредаба члана 9. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор», број:9/09),
Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници,
одржаној
19.04.2012.
године,
донијела је
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ОДЛУКУ
о прибављању градског грађевинског
земљишта без накнаде
1.Одобрава се прибављање без накнаде
градског грађевинског земљишта, које је према
подацима Земљишне књиге означено са:
-к.ч.бр. 751/32 у површини од 426 м2,
уписано у зк.ул.бр. 521 к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр. 751/264 у површини од 415 м2,
уписано у зк.ул.бр. 1395 к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр. 727/388 у површини од 344 м2,
уписано у зк.ул.бр. 1395 к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр. 727/347 у површини од 337 м2,
уписано у зк.ул.бр. 1395 к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр. 727/348 у површини од 342 м2,
уписано у зк.ул.бр. 1395 к.о. СП Приједор,
-к.ч.бр. 727/387 у површини од 340 м2,
уписано у зк.ул.бр. 1395 к.о. СП Приједор,
све некретнине су уписане као државна својина,
са правом коришћења у корист ЈП Завод за
изградњу града Приједор.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта, предметне некретнине су означене
са:
- к.ч.бр. 5015/3, 5015/8, 1621/82, 1621/71,
1621/86 и 1621/83 к.о. Приједор 2.
2. Д а ј е с е сагласност Начелнику општине
Приједор да, у складу са одредбама члана
9.Закона
о
грађевинском
земљишту
(«Службени гласник Републике Српске», бр:
112/06), закључи уговор о преносу права
коришћења на некретнинама на Општину
Приједор, са предузећем ЈП „Завод за изградњу
града“Приједор, трајно и без накнаде.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор».
Број:01-022-45/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим. Др Азра Пашалић
***
На основу одредаба члана 15. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана и члана 140.
Пословника Скупштине општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор», број:

Број: 4/12

9/09),Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници,
одржаној
19.04.2012.
године,
донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина
1. а) Даје се сагласност на замјену некретнинаградског грађевинског земљишта између
Општине Приједор и Ћустић Злате из
Приједора - ради регулисања имовинскоправних односа у сврху привођења земљишта
трајној намјени у складу са Регулационим
планом централне зоне Приједора са
споменичким комплексом („Службени гласник
Општине Приједор“,број: 7/07), који уговор ће
се закључити на следећи начин:
Предмет уговора о замјени су само некретнине
према
подацима
катастарског
операта
земљишта.
1.уговарач Општина Приједор даје Ћустић
Сабиту и Ћустић Злати следеће непокретности:
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 1912/6 у површини од 28 м2,
уписана у пл.бр. 3039 к.о. Приједор I као
посјед Општине Приједор са дијелом 1/1.
(По старом премјеру предметне некретнине су
означене са кч.бр. 12/833 у површини од 28 м2,
уписане у зк.ул.бр.1005 к.о. СП Приједор, са
правом располагања у корист Ћустић Сабита и
Ћустић Злате, обоје са по дијелом ½.)
2.уговарач Ћустић Сабит и Ћустић Злата дају
Општини Приједор следеће непокретности:
По новом премјеру:
-к.ч.бр.1918/1, површине 139 м2 и
уписане у пл.бр. 202 к.о. Приједор 1 као посјед
Ћустић Злате са дијелом 4/8.
(По старом премјеру предметне некретнине су
означене са дио к.ч.бр. 12/503 у површини од
139 м2, уписане у зк.ул.бр. 521 к.о. СП
Приједор, као државна својина са правом
располагања у корист ЈП Завод за изградњу
града и дио к.ч.бр. 12/642 у површини од 21 м2,
уписана у зк.ул.бр. 4485 к.о. Приједор, са
правом коришћења у корист РЖР Љубија.)
3. Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавезе уговорних страна закључи
уговор о замјени непокретности.
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Број: 4/12

4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,

III Oва одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у «Службеном гласнику
општине Приједор».

Број:01-022-44/12. ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим др Азра Пашалић
***
На основу одредаба члана 20. Закона о јавним
путевима – пречишћен текст («Службени
гласник Републике Српске», број: 5/10), члана
13. Закона о узурпацији („Службени гласник
Републике Српске“, број. 70/06), 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 XXXV сједници, одржаној
19.04.2012. године, донијела је

Број:01-022-46/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим.др Азра Пашалић,с.р.
***
На основу одредаба члана 14.Закона о
експропријацији
(„Службени
гласник
Републике Српске“,број:112/06, 37/07 и 110/08),
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 XXXV сједници одржаној
19.04.2012. године, даје
МИШЉЕЊЕ

ОДЛУКУ
о утврђивању губитка статуса јавно добро
I Утврђује се да је изгубило статус „јавно
добро“ - непокретност у општој употреби –
путеви, следеће земљиште:
Према подацима земљишне књиге означено са:
- к.ч.бр.27/260, улица, у површини од 24 м2,
уписана у зк.ул.бр.753 к.о. СП Приједор, као
јавно добро – Исказ I.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта означено са:
-к.ч.бр. 5701/16, улица, у површини од 24 м2
уписана у пл.бр. 845 к.о Приједор 1, као добро
у општој употреби путеви.
II У земљишним књигама за к.о. СП Приједор и
катастарском операту земљишта за к.о.
Приједор 1, брисаће се извршени упис на
земљишту из тачке 1. ове одлуке као
некретнина уписана у Исказ I, односно као
добро у општој употреби – путеви, а наведено
земљиште ће се уписати као државна својина са
правом располагања, односно посједа у корист
Општине Приједор.

1. Просторним планом општине Приједор
(„Службени гласник општине Приједор“, број:
10/09), Планом намјене простора је на локацији
Курево, у близини регионалног пута ПриједорЉубија, предвиђена изградња Регионалне
санитарне депоније „Стара пруга Курево“.
Министарство
за
просторно
уређење,
грађевинарство и екологију је издало
Локацијске услове, број: 15-364-593/10 од
04.03.2011.године, којим је утврђено да
грађевинску парцелу за изградњу Регионалне
санитарне депоније „Стара пруга Курево“
Приједор сачињавају парцеле означене са
к.ч.бр. 2670/1, 2670/2, 2671, 2672/1, 2763, 2674,
2684, 2685 и 5182 к.о. Хамбарине, као и
парцеле означене са к.ч.бр. 3913, 3914/2 и
3925/2 к.о. Љубија.
Стога, ова Скупштина сматра да је основано да
Влада Републике Српске донесе одлуку, у
смислу члана 14. Закона о експропријацији, да
је изградња објекта Регионалне санитарне
депоније „Стара пруга Курево“ Приједор на
подручју општине Приједор, од општег
интереса и да се за те сврхе може приступити
експропријацији непокретности које обухвата
изградња.
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2. Ово мишљење ће се објавити у „Службеном
гласнику општине Приједор“.
Број:01-022-48/12
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим.Др.Азра Пашалић,с.р.
***
На основу одредаба члана 15. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор», број: 9/09),
Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници,
одржаној
19.04.2012.
године,
донијела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности на замјену некретнина
1. а) Даје се сагласност на замјену некретнинаградског грађевинског земљишта између
Општине Приједор и Даути Алибајрама из
Приједора - ради регулисања имовинскоправних односа у сврху привођења земљишта
трајној намјени у складу са Измјеном и
допуном Регулационог плана централне зоне
Приједора са споменичким комплексом
(„Службени гласник Општине Приједор“,број:
7/07), који уговор ће се закључити на следећи
начин:
1.уговарач Општина Приједор даје Даути
Алибајраму следеће непокретности:
По новом премјеру:
-к.ч.бр. 1923/6 у површини од 24 м2,
-к.ч.бр. 1928/2 у површини од 11 м2,
уписане у пл.бр. 3039 к.о. Приједор I као
посјед Општине Приједор са дијелом 1/1.
По старом премјеру:
- к.ч.бр. 12/516 у површини од 11 м2,
- к.ч.бр. 12/718 у површини од 24 м2,
уписана у зк.ул.бр.855 к.о. СП Приједор, као
државна својина са правом располагања у
корист Општине Приједор са дијелом 1/1.
2.уговарач Даути Алибајрам даје Општини
Приједор следеће непокретности:
По новом премјеру:
-к.ч.бр.1927/2, површине 26 м2 и

Број: 4/12

уписане у пл.бр. 735 к.о. Приједор 1 као посјед
Даути Алибајрама са дијелом 1/1.
По старом премјеру:
к.ч.бр. 12/515 у површини од 26 м2,
уписане у зк.ул.бр. 1420 к.о. СП Приједор, као
државна својина са правом коришћења у корист
Даути Алибајрама са дијелом 1/1.
3. Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавезе уговорних страна закључи
уговор о замјени непокретности.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор»,
Број:01-022-49/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим др Азра Пашалић,с.р.
***
На основу одредаба члана 16. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске
(«Службени гласник Републике Српске», број:
112/06), члана 18. Статута општине Приједор
(«Службени гласник општине Приједор»,
број:5/05 и 9/07) и члана 140. Пословника
Скупштине општине Приједор («Службени
гласник општине Приједор», број: 9/09),
Скупштина општине Приједор на XXXV
сједници,
одржаној
19.04.2012.
године,
донијела је
ОДЛУКУ
о продаји грађевинског земљишта путем
непосредне погодбе
1. Одобрава се продаја непосредном погодбом
по тржишној цијени, ради комплетирања
грађевинске парцеле у сврху изградње
пословног објекта, Милетић Војиславу и
Паспаљ Ранку, и то грађевинског земљишта
које је означено са:
Према подацима земљишне књиге:
к.ч.бр.27/260 у површини од 24 м,2 к.о.
Приједор,
уписана као државна својина са правом
располагања у корист Општине Приједор.
Према
подацима
катастарског
операта
земљишта:
к.ч.бр. 5701/16, у површини од 24 м2, к.о.
Приједор 1,
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уписана као посјед Општине Приједор са
дијелом 1/1.
2. Даје се сагласност Начелнику општине
Приједор да у циљу регулисања међусобних
права и обавезе уговорних страна, а у складу са
одредбама члана 16. став 1. тачка д) Закона о
грађевинском земљишту («Службени гласник
Републике Српске», бр: 112/06), закључи
купопродајни уговор са Милетић Војиславом и
Паспаљ Ранком о продаји земљишта описаног у
тачки 1. ове одлуке, по цијени утврђеој у
Елаборату о процјени вриједности, овлаштеног
судског вјештака грађевинске струке.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у «Службеном гласнику општине
Приједор».
Број:01-022-47/12.
ПРЕДСЈЕДНИЦА
Приједор
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум:19.4.2012.г Прим.др Азра Пашалић,с.р.
***
65 АКТИ НАЧЕЛНИКА
Број: 02- 40-611 /12
Датум: 02.04.2012.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 и 9/07),
Начелник општине Приједор, доноси
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
20.000,00 КМ, „Aутотранспорт Приједор“ а.д.
Приједор, на име помоћи за несметан наставак
рада и ликвидност овог предузећа.
II
Средства из тачке 1. ове одлуке исплатити из
Буџета општине Приједор, са ставке 4152002
Пројекат: Финансијска подршка привредним
субјектима у власништву Општине Приједор,
на жиро рачун број: 562-007-80949073-96,
отворен
код
Развојне
банке,
ЈИБ:
4403207760007.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а о

Број: 4/12

извршењу исте стараће се Одјељење за
финансије и иста ће бити објављена у
"Службеном гласнику општине Приједор".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-022-41/12
Датум: 05.04.2012.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 и 09/07),
а у вези са чланом 8. став 2. Закона о
боравишној такси
(„Службени гласник
Републике Српске“ број: 78/11), Начелник
општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одређује се висина боравишне таксе на
подручју општине Приједор у износу од 2,00
КМ по сваком оствареном ноћењу.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења и
иста ће бити објављена у „Службеном гласнику
општине Приједор“.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02- 40-107-1/12
Датум: 11.04.2012.године
На основу члана 72. став. 3. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике
Српске", број: 101/04, 42/05 и 118/05 ) и члана
46. Статута општине Приједор ("Службени
гласник општине Приједор", број: 5/2005),
Начелник општине Приједор, доноси
ОДЛУКУ
o одобравању средстава Удружењу пензионера
Приједор
I
Одобравају се новчана средства у износу од
32.500,00 КМ Удружењу пензионера општине
Приједор на име помоћи пензионерима, a према
Плану утрошка средстава из буџета општине
Приједор
за
помоћ
пензионерима
у
2012.години.
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II
Планом буџета за 2012.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 32.500,00 КМ, а у складу са
Планом утрошка новчаних средстава из Буџета
општине Приједор за помоћ пензионерима у
2012.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- 40-907/12
Датум: 23.04.2012.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
ОДЛУКУ
I
Одобравају се новчана средства у износу од
10.000,00 КМ, Атлетском клубу „Приједор“ за
организацију спортске манифестације 19.
Међународне уличне трке „Приједор 2012“ која
се одржава дана 10.05.2012.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: 562-00700002561-35, ЈИБ: 44006950540005.
III
Обавезује се Атлетски клуб „Приједор“ из
Приједора да након завршетка ове спортске
манифестације Начелнику општине Приједор
достави писмени Извјештај о утрошеним
средствима.

Број: 4/12

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".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-955/12
Датум: 23.04.2012. 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
ОДЛУКУ
Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 10.000,00 КМ ЗУ Дом здравља
Приједор, ради финансирања дијела потреба
хитне медицинске помоћи.
Средства из тачке један ове одлуке исплатити
из буџета Општине са позиција – 4152003 Трошкови хитне службе и прве помоћи, на
жиро рачун број: 5620070000030125 Развојна
банка А.Д. Бања Лука Филијала Приједор.
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".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
***
Број: 02-40-997 /12
Датум: 27.04.2012.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 и 9/07),
Начелник општине Приједор, д о н о с и
ОДЛУКУ
1. Одобравају се новчана средства у укупном
износу од 30.000,00 КМ, ИПЦ „Козарски
вјесник“ Приједор за суфинансирање трошкова
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рада ових медијских кућа у 2012.години, како
слиједи:
- износ од 20.000,00 КМ за Козарски вјесник, а
- износ од 10.000,00 КМ за Радио телевизију
Приједор.
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: 562-007-00062639-92,
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".
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
Број : 02-32-3 /12
Датум : 26.04.2012. године
На основу члана 4. и члана 5. тачка 3. Закона о
празницима Републике Српске, („Сл. гласник
РС“, број: 43/07), члана 43. алинеја 18. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ , број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 46. Статута
општине Приједор, („Сл. гласник Општине
Приједор“, број: 5/05 и 9/07), начелник
Општине Приједор, доноси
ЗАКЉУЧАК
1. За вријеме републичког празника, Дана
побједе над фашизмом, 09.05. 2012. године,
могу да раде сви регистровани привредни
субјекти на подручју општине Приједор у
периоду од 07 до 15 часова, изузев државних и

Број: 4/12

општинских установа, организација и јавних
предузећа.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења, а биће објављен у Службеном
гласнику општине Приједор.
***
Број : 02-32-2/12
Датум : 18.04.2012. године
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,
01.05.2012. године, могу да раде сви
регистровани привредни субјекти на подручју
општине Приједор у периоду од 07 до 15
часова, изузев државних и општинских
установа, организација и јавних предузећа.
2. Другог маја 2012. 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 и
општинских установа, организација и јавних
предузећа.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном
доношења а биће објављен у Службеном
гласнику општине Приједор.
Начелник Општине
Марко Павић,с.р.
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ЈЗУ „Дом здравља“Рајлић Наде...........................................................
Рјешење о разрјешењу в.д. старјешине Територијалне ватрогасне
јединице Приједор.................................................................................
Рјешење о именовању Старјешине – командира Територијалне
ватрогасне јединице Приједор............................................................
Закључак-Извјештај о раду А.Д. „Комуналне услуге“ Приједор
за 2011.годину.......................................................................................
Закључак-Извјештај о раду АД „Водовод“ Приједор за 2011.г...
Закључак-Извјештај о раду АД „Топлана“ Приједор за 2011. г..
Закључак-Извјештај о раду АД „Градска тржница“ Приједор
за 2011. Годину....................................................................................
Закључак-Извјештај о раду ЈП „Завод за изградњу града“
Приједор за 2011. Годину...................................................................
Закључак-Извјештај о раду ЗУ Дом здравља Приједор за
2011. годину........................................................................................
Закључак- Фонду здравственог осигурања Републике Српске....
Закључак-Извјештај о раду ЗУ „Градска апотека“ Приједор
за 2011. Годину.................................................................................
Закључак-Извјештај о раду Центара за социјални рад Приједор
за 2011. Годину................................................................................
Закључак-Информација о раду Општинске организације
Црвеног крста Приједор за 2011. Годину.....................................
Закључак-Информацију о стању и перспективи развоја воћарске
производње на подручју општине Приједор.....................................
Закључак- Информација о реализацији Оперативног плана добре
управе у области вода и заштите животне средине.......................
Реферати из имовинско-правне области...........................................
- Одлука о утврђивању губитка статуса добро у општој употреби – пут
- Одлука о давању сагласности на замјену некретнина
- Одлука о прибављању градског грађевинског земљишта без накнаде
- Одлука о давању сагласности на замјену некретнина
- Одлуку о утврђивању губитка статуса јавно добро
- Мишљење
- Одлука о давању сагласности на замјену некретнина
- Одлука о продаји грађевинског земљишта путем непосредне погодбе
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Акти Начелника општине..................................................................
89
-Одлука о одобравању новчана средства ,„Aутотранспорт Приједор“ а.д. Приједор,
- Одлука о одређивању висине боравишне таксе на подручју општине Приједор
- Одлука o одобравању средстава Удружењу пензионера Приједор
- Одлука о одобравању средства Атлетском клубу „Приједор“
- Одлука о одобравању средства ЗУ Дом здравља Приједор,
- Одлука о одобравању средства ИПЦ „Козарски вјесник“ Приједор
- Закључак о радном времену за вријеме Републичких празника 9.маја
- Закључак о радном времену Међународног празника рада, 01.05.2012.г.

-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

