ГОДИНА XII

Петак 07.03.2003.

BROJ: 2/2003

2.
На основу члана 7. став 2. и 17. став 2 Закона о путевима (Сл. гласник
Републике Српсеке бр. 11/95), чл. 10. Статута Општине Приједор (Сл.Гласник
општине Приједор бр.2/2000) Скупштина општине Приједор на сједници одржаној
27.02.2003. године, донијела је :

О Д Л У К У
о
локалним путевима,некатегорисаним јавним путевима и улицама у насељима
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ:
Чл. 1.
Овом Одлуком се утврђују локални путеви општине Приједор,
некатегорисани јавни путеви од значаја за функционисање саобраћаја на подручју
општине Приједор , улице у насељу те њихово управљање , одржавање,
реконструкција-изградња, заштита , кориштење , финансирање и надзор.
Чл. 2.
Локални пут је јавни пут који је Скупштина општине прогласила као
локални пут ,а који повезује насеља на територији Општине и који је од великог
значаја за функционисање саобраћаја на територији Општине.
Некатегорисани пут у смислу ове Одлуке је изграђена или неизграђена
јавна површина која се користи за саобраћај по ма ком основу и која је доступна
већем броју корисника ,а уписан је као фактичко стање “јавно добро-Путеви” у
катастру некретнина .
Улице у насељима су јавни путеви од општег значаја за функционисање
саобраћаја у граду Приједору и околним урбаним насељима Општине .
Чл. 3.
Локални путеви на подручју општине Приједор морају испуњавати следеће
услове.
1.Ширина коловоза на читавој дужини пута мора бити 5,о м,односно
ширина једне саобраћајне траке не може бити мања од 2,50 м.
2.Коловоз мора бити изграђен у читавој дужини за осовински притисак
најмање 6 т.
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3.Мостови ,пропусти и други путни објекти морају бити изграђени за
осовински притисак од најмање 10 тона и морају имати ширину коловоза не мању
од 6,о м .
4.Да су у функцији општинских аутобуских линија.
Чл.4.
Улице у насељеним мјестима,са и без тротоара, су изграђене и уређене
јавне површине у смислу грађевинско и саобраћајно техничких параметара .
У функционалном смислу улице у насељима се дијеле на :
а)примарну путну мрежу ( градске магистрале)
б) локалну путну мрежу (градске саобраћајнице ,сабирне улице и приступне
саобраћајнице).
Чл. 5.
Локалним путевима ,некатегорисаним јавним путевима и улицама у насељима
управља општина Приједор преко Одјељења за стамбено-комуналне послове које је
надлежно да води евиденцију, издаје сагласности, одобрења, дозволе и покреће и
води поступке, а у складу са законом и овом Одлуком.
ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ
Чл. 6.
На основу члана 3 ове Одлуке за локалне путеве утврђују се следећи путни
правци и то:
Ред број
укупна дужина
број
пута
1. Л01-15
2. Л02-406
3. Л03-406
4. Л04-4
5. Л05

ПУТНИ ПРАВАЦ

врста кловоза
асвалт макадам

(км)

Тукови(Б.пумпа)-Волар- Радомировац
5,4
12,1
17,5
Доња Љубија-Миска Глава-Агићи
9,0
2,7
11,7
Редак-Горња Равска
7,4
7,4
Козарац(Раскрсница)-Трнопоље
5,3
5,3
Приједор(Трафо)-Буснови-Кондићи-Радин
Гај. Веза Р-4о5
19,5
3,7
23,2
6. Л06-05 Петрово-Миљаковци-Ракелићи -Т.Бунар
6,3
4,2
10,5
7. Л07-05 Т.Бунар-Марићка-Криваја-Г.Марићка
2,35
11,55
13,9
8. Л08
Омарска-Нишевићи
2,5
4,5
7,0
9. Л09
Урије-Јапунџа-Мало Паланчиште
5,7
5,7
10.Л10
Стевића Мост-Д.Гаревци-Трнопоље-П.Гај Омарска
18,7
0,5
19,2
11.Л11-15 В.Паланчиште-Бановићи-Маслин.Бајир
2,0
4,6
6,6
12.Л12
Камичани-Ламовита-Бистрица
17,0
17,0
13.Л13-4 Брезичани -Јутрогошта
8,4
8,4
_______________________________________________________________________
88,45
64,95
153,4
Индеx 58,0 %
42,0 %
100 %
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НЕКАТЕГОРИСАНИ ЈАВНИ ПУТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА
ФУНКЦИОНИСАЊЕ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
Чл. 7.
За некатегорисане јавне путеве од значаја за функционисање саобраћаја на
подручју Општине утврђују се следећи путни правци и то:
1.Орловци (М-4)Каваниште-Божићи-Сотонице............................................ ........ ....7.300 м
2.Брезичани -Марини.......................................................................................... ... ......8.300 м
3.Буснови- Средња Марићка-Омарска.................................................................. .....9.900 м
4.Волар-мост на Сану у Цикотама веза са М-4....................................................... ....4.100 м
5.Кончари -Буцале...........................................................................................................4.000 м
6.Јеловац -Патрија...........................................................................................................3.700 м
7.Кнежевићи -Пејићи......................................................................................................4.600 м
8.Хамбарине-Ризвановићи -Бишћани........................................................................ ...3.500 м
9.Редак_Бришево........................................................................................................... 4.000 м
10.Орловци(М-4)-Козаруша-Козарац-Камичани(стара цеста)....................................8.000 м
11.Расавца(М-15)-Горњи Расавци-Бришево................................................................. 9.500 м
12.Јакуповићи(М-4)-Кевљани веза (Л-10).................................................................. 4.000 м
13.Г.Пухарска-Ц.долина-Букова Коса......................................................................... 4.000 м
14.Рашковац(везаМ-4) Чејреци-Брезицани................................................................ 4.500 м.
15. Жегер-Чараково - пољски пут................................................................................. 4.000 м
16.Пољски пут(Веза М-15)-Зецови............................................................................... 3.500 м
17.Козаруша-Лукићи -Ћорићи..................................................................................... . 3.500 м
18.Доња Драготиња-Горња Дрготиња-Дом................................................................. 5.100 м
19.Сушићи(М-4)-Стара Цеста-Подграђе...................................................................... 4.000 м
20.Доњи Гаревци(Л-10)-Монтер-Орловци-С.Расадник (М-4)....................................3.700 м
21.Гаћани-Пејићи-Усорци (граница са опстином Српски Сански Мост)................. 3,500 м.
22.Г.Марићка-Градина (Црква)-Поповићи(Лончари)-Јелићка.(Р-405а)...................11.500 м
23.П.Гај-С-Марићка (три клупице).................................................................................4.000 м
24.Јутрогошта -Јеловац(М-15)........................................................................................3.000 м
25.Јабучице-Марини........................................................................................................6.000 м
26.Импро(М-4)-Мутићи-Букале.....................................................................................3.800 м
27.Врбице-Бабићи-Бакали...............................................................................................5.000 м
УКУПНО:
140.000 м
УЛИЦЕ У ПРИЈЕДОРУ , НАСЕЉИМА ОМАРСКА,КОЗАРАЦ ,Д. ЉУБИЈА
И ЉУБИЈА
Чл. 8.
Примарну мрежу у граду Приједору осим коловоза ул. С.Родића,
Раск.Тешинић, ул.Козарска-Југобанка, ул. П.Петровића Његоша, Краља
Александра, Радничка, Српских Великана Војводе Степе Степановића
Магистралног пута М-15 чине коридори следећих улица:
I.Светосавска,дио ул.Николе Пашића,Академика Јована Расковића
II. Веза М-15 и М-4 југозапад-сјеверорзапад преко "тринаесте"
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Дио улице К.Петра I Ослободиоца од раскрснице са ул.Српских Великана,Милоша
Обилића,Рахима Бајрамовића .
III.Веза М-15 и М-4 (југозапад-сјевероисток)
Ул.Српских Великана (из Правца С.Моста и Томашице),Козарског Одреда, дио
ул.Илије Бурсаћа,Саве Ковачевића,Рудничка,Бране Прокопића,ул.25.Маја
IV.Веза М-4 и М-15 ( југоисток-сјеверозапад)
Омладински пут(дио),Милана Врховца, II Крајишке Бригаде
Локалну градску путну мрежу у Приједору чине следеће улице.
Градске Саобрацајнице:
Ж.Згоњанина,Војводе Путника,Меше Селимовића,Вожда Карађорђа,М.Милана
Тепића,Ослободилаца,Б.Нушица,Видовданска,Вука Караџића,Кнежпољска,Војводе
Мишица,Матије Гупца,Драгутина Јазбеца,Р.Тешинић ул.Козарска,Руди
Чајевца,Змај Јовина,ул.1.маја,Крајишких Бригада,
Сабирне и приступне саобраћајнице :
Сабирне саобраћајнице су све улице које повезују градске саобраћајнице или се на
исте прикључују.
Приступне саобраћајнице су улице које се прикљуцују на сабирне
саобраћајнице или повезују паркиралишта на сабирне саобраћајнице.
Чл. 9.
Примарну путну мрежу у Насељу Омарска,осим ул.Рудничке која је дио
регионалног пута Р-405а чине следеће улице:
1.Светосавска
2.Краља Петра I.Ослободиоца
3. Вука Караџића
4.А.Јована Рашковића
Примарну путну мрезу у насељу Козарац,осим ул.М.Тита (дио регионалног пута Р477)и Омладинске улице(стара цеста Приједор -Бања Лука)која је проглашена
путем од значаја за функционисање саобраћаја на подручју Општине, чине следеће
улице:
1.Хасана Хушидића
2. Пионирска
3. Раде Кондића
4. Иве Лоле Рибара
Примарну путну мрежу у насељу Доња Љибија и Љубија,осим ул.Антуновића
,Драге Лукића иТоне Перића-дијела Регионалног пута Р-406 чине следеће улице:
1.II .Крајишке
2.Рударска
3.Хасана Кикића
4.Абдулаха Курузовића
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САОБРАЋАЈНИЦЕ У НОВИМ НАСЕЉИМА
Чл.10.
Примарне саобраћајнице у новим насељима
а) Насеље "Аеродром I и II"
Осињак(веза М-15)-Старо рудничко насеље-Аеродром II -Козарска.......(Л=1.500 м)
б)Насеље "Врањеши "
Г.Орловци(Веза М-4)Доњи Орловци-Нас. Врањеши (Веза Л-10)............(Л=1.510 м)
ц)"Насеље"Тополик"
Стевића Мост(веза Л-10)-Тополик-Житопромет.......................................(Л=1.800 м)
д)Насеље "Врбице" код МИП-а
Пут-Нови мост-Л-10 -Житопромет ............................................................(Л=2.600 м)
е)Насеље"Расавци"
Некат.пут Горњи Расавци-Избјегличко насеље-Расавци.............................(Л=700 м)
ф)Насеље "Стари Воћњак"
Стари Воћњак-Буцале-(Веза М-4)...............................................................(Л=3.000 м)
г)Насеље "Главица"
В.Паланчиште (Веза М-15)- (Сточна пијаца) Главица I и II ....................(Л=500 м)
х)Несеље "Каваниште"
Каваниште-Веза са Л-09(М.Паланчиште).................................................. (Л=1.300 м)
РЕКОНСТРУКЦИЈА-ИЗГРАДЊА , ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПУТЕВА
Чл. 11.
Реконструкција-изградња , одржавање и заштита путева , у смислу члана 2
Одлуке ,врши Општина Приједор путем Одјељења за стамбено-комуналне
послове примјеном Закона о путевима (Сл.Гласник РС бр.11/95) ,Правилника о
одржавању јавних путева (Сл.лист СР БиХ бр.24/90) , Закона о поступку набавке
робе ,услуга и уступања радова (Сл.Гласаник РС бр.20/01),
Чл.12
Реконструкција-Изградња локалних путева,улица и путева од значаја за
функционисање саобраћаја на подручју Општине утврдиће се на основу посебног
Програма који ће израдити Одјељење за стамбено-комуналне послове и
предложити Скупштини на усвајање.
Чл.13
Одржавање локалних путева,некатегорисаних јавних путева и улица у
насељима се врши на основу годишњег Програма одржавања у оквиру кога се
утврђује План зимске службе.
Годишњи Програм из става 1. овог члана утврђује Скупштина општине на
приједлог Одјељења за стамбено-комуналне послове
Годишњи Програм се мора утврдити и уговорити до 15.новембра текуће године за
наредну годину.
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Чл. 14.
Савјети Мјесних заједница доносе годишње Програме одржавања
некатегорисаних јавних путева важних за функционисање саобраћаја у мјесној
заједници.
Надлежни орган општине Приједор је обавезан да достави смјернице
Мјесну заједницу за израду Програма.
Програм из става 1. овог члана мјесне заједнице су обавезне доставити
ресорном органу општине најкасније до 15. октобра текуће за наредну годину.
Чл. 15.
Ради заштите локалних и некатегорисанија јавних путева и улица забрањено
је стално или привремено заузимање путева , улица и тротоара и извођење радова
који нису у вези са одржавањем и реконструкцијом истих као и вршење радњи
којима би се могао оштетити пут улица или тротоар ометати или угрозити
саобраћај.
Изузетно од одредаба претходног става може се дати сагласност за
попречно постављање у труп пута или улице подземних
инсталација(цјевовода,каблова итд).
Сагласност , услове и начин извођења радова из претходног става издаје
Одјељење за стамбено-комуналне послове.
Чл. 16.
Ради заштите локаних и некатегорисаних путева и улица и безбједности
саобраћаја забрањено је остављање грађевинског или другог материјала (сем онога
који служи одржавању) поред пута на растојању не мањем од 5.м рачунајући од
ивице путног појаса.
Пуни појас путева из става 1 је земљиште удаљено 1.м од спољашње ивице
попречног профила пута(одводног јарка,усјека,засјека ,стопе насипа
пута,банкине),а код улица 1.м од спољашње ивице банкине или тротоара.
Заштитни појас је земљиште ширине 5.м од путног појаса
Изузетно од одредбе претходног става Одјељење за стамбено комуналне
послове,за конкретне случајеве, може дати сагласност да се смањи растојање ако
то не утиче на прегледност пута ,безбједност саобраћаја, а услови терена то
дозвољавају .
Власник материјала из става 1 овог члана дужан је да остављени материјал
уклони из заштитног појаса пута у року од 10 дана од дана остављања поред пута
и исти доведе у првобитно стање.
Чл. 17.
На мјестима гдје се сакупљају грађани као што су спортски
стадиони,дворане, школе, пословни објекти поред улица мора се поставити
заштитна ограда или специјално техницко средство за регулацију саобраћаја
(стубићи, браници, купе, итд)
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Поред локалних и некатегорисаних путева, са израженим већим интезитетом
саобраћаја, гдје се држи или задржава стока као сто су пијаце и пашњаци мора се
поставити заштитна ограда.
Заштитну ограду и специјална техничка средстава за регулацију саобраћаја
из става 1 и 2 овог члана дужни су да поставе власници објеката и земљишта
односно корисници земљишта .Ако власник односно корисник то не учини исто
ће,о његовом трошку, урадити и одржавати Одјељење за стамбено-комуналне
послове
Потребу за постављање заштитне ограде или другог специјалног заштитног
средства за регулацију саобраћаја поред улица или локалних и некатегорисаних
путева ,начин њиховог одржавања утврђује Одјељење за стамбено комуналне
послове Општине.
ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА У
НАСЕЉИМА
Чл. 18.
Финансирање локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима
утврђено је чланом 67 став 1 тачка 1,2,5,6,7,8,9,10,11,чл.68,69,70 и 71 Закона о
путевима као и из других извора ( Из прихода Буџета Општине,учешћа грађана и
донаторских и кредитних средстава)
Чл. 19.
Накнаде за локалне и некатегорисане јавне путеве и улице у насељеним мјестима
чине:
1.Накнада за путеве садржане у малопродајној цијени деривата нафте у
висини од 50% обрачунате и наплаћене .Од 15% накнаде, која припада општинама
, општини Приједор припада 4,26 %(Одлука Министра саобраћаја и веза и
директора дирекције за путеве бр.41/02-4)
2.Накнада за путеве која се плаћа при регистрацији возила:
општини припада 15% од наплаћених средстава.
3.Накнаде за ванредну употребу локалних и некатегорисаних путева и
улица на подручју општине Приједор
4.Накнаде за локацију и изградњу објеката у заштитном појасу путева који
се прикључују на локалне путеве,некатегорисане јавне путеве и улице у насељима.
5.Накнаде за постављање натписа и реклама у заштитном појасу путева и
6.Накнада од експлоатације минералних сировина на подруцју општине
Приједор (Закон о рударству Сл.гласник РС бр10/95,10/98 и 63/02.)и Одлуке о
експлоатацији шљунка и пјеска на подручју општине Приједор ( Сл.Гласник
општине Приједор бр.10/02 ).
Чл. 20.
Накнада за ванредну употребу локалних и некатегорисаних јавних путева и
улица на подручју општине се односе на празна,натоварена моторна
возила,специјалних радних и прикључних возила,као и скупове возила која
прекорачују највеће дозвољене димензије или масу или осовинско оптерећење ,а
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који су одређени законом и прописима донесеним на основу закона као и накнаде
за евентуалне штете на путевима и путним објектима,начин обрачунавања накнада
и друга питања у вези ванредних превоза.
Чл. 21.
Обрачунавање накнаде за прекорачење дозвољених димензија
За прекорачење највеће дозвољене дужине, ширине од 2,50 м и висине од 4,0 м
обрачунава се на следећи начин:
-за прекорачење дозвољене дужине до 20% ........................................ .о,20 КМ/км
-за прекорачење дозвољене дужине преко 20% ......... .........................о,40 КМ/км
-за прекорачење дозвољене ширине :од 2,51 м до 3.00 м......................о,20КМ/км
од 3,01 м до 4,00 м..........................о,40 КМ/км
преко 4,00 м....................................о,60 КМ/км
-за прекорачење дозвољене висине: од 4,01 м до 4,50 м.................... о,20 КМ/км
преко 4,50 м .................................. .о,40 КМ/км
Чл. 22.
Обрачунавање накнаде за прекорачење дозвољене укупне масе
Када возило само или са прикључним возилом прекорачује дозвољену
укупну масу од 40 тона накнада се обрачунава за сваку тону прекорачења и то:
од 41 до 60тона ..............0,30 КМ/км
од 60 до 80 тона ................0,50 КМ/км
преко 80 тона ....................2,0 КМ/км
Ако је ограничено осовинско оптерећење на путу или дионици пута,онда је
ограничена и укупна дозвољена маса и то:
-за осовинско оптерећење ограничено на 8 т дозвољена укупна маса
ограничена је на 32 т.
-за осовинско оптерећење ограничено на 6 т дозвољена укупна маса
ограничена је на 24 т. Формула за израчунавање накнаде гласи:
Накнада(КМ)=коефицијент накнаде (КМ/км) x дужина пута (км) x број тона које
прекорачују дозвољену укупну масу.
Дозвољена укупна маса представља збир маса возила и терета на возилу.
Чл. 23.
Обрачунавање накнаде за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења за
нормалну носивост пута по једној осовини ( КМ/км)
За вучна и прикључна возила на једној или више једноструких осовина,или на
двострукој,трострукој или вишеструкој осовини прекорачења на дозвољено
осовинско оптерећење се плаћа у КМ на следећи начин:

Страна: 20.

“СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”
Тона
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Број: 2/2003.

Дозвољено оптерећење на путу
10т/ос
8 т/ос
6 т/ос
2
3
4
0,50
0,60
0,70
2.00
2.10
2.20
3.50
3.60
3.70
5.90
6.10
6.50
8.90
10.50
12.00
12.50
14.50
18.50
17.00
20.00
25.00
20.50
24.00
35.00
26.50
31.00
49.00
33.00
38.00
65.00

Чл. 24.
Уколико је на одређеном путу ,односно дионици пута ограничено
осовинско оптерећење за једну осовину ,подразумјева се да је ограничено
осовинско оптерећење и за двоструку (троструку осовину итд) и то:
-код ограничења осовинског оптерећења на 8.т по једној осовини
,ограничено је осовинско оптерећење на двострукој осовини на 12.8 т.
-код ограничења осовинског оптерећења на 6.т по једној осовини
ограничено је је осовинско оптерећење на двострукој осовини на 9,6. т
-вишеструким осовинама сматра се (двострука,трострука...)осовина код које
међусобно растојање сусједних осовина износи 1,00 до 2,00 м и која је
конструисана тако да аутоматски изједначава оптерећење на сусједним
осовинама те вишеструке осовине ,а укупно осовинско оптерећење такве
двоструке осовине износи 16.т ,троструке 24.т ,четвороструке 32.т итд.ако је на
путу дозвољено осовинско оптерећење за једну (једноструку-соло) осовину од 10
тона.
Обрачун накнаде за прекорачење дозвољеног осовинског оптерећења
вишеструке осовине врши се тако да се од стварног укупног оптерећења такве
осовине одузме дозвољено осовинско оптерећење те осовине и подијели се са
бројем осовина у њеном саставу и тако добије прекорачење дозвољеног осовинског
оптерећења за једну осовину.
Затим се у табели из овог члана очита прописана накнада у КМ/км ,
помножи са коефицијентом 1,375 за двоструку,1,657 за троструку и 1,872 за
цетвороструку осовину и тако добије наканда за вишеструку осовину.
Чл.25.
Кад ванредни превоз прекорачује истовремено дозвољену ширину,
дозвољено осовинско оптерећење и дозвољену укупну масу ,накнада се
обрачунава и наплаћује за свако прекорачење појединачно.
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Чл. 26.
За возила која се континуирано крећу градским улицама ради доставе
животних намирница у којима је Наредбом о регулисању саобраћаја у насељеном
мјесту ограничена укупна маса на 3,5 тоне, може се издати дозвола за ванредни
превоз на три (3) мјесеца, у паушалном износу од 600 КМ, ако укупна маса возила
не прелази 7 тона.
На захтјев превозника накнада за ванредни превоз може се слободно
уговорити само у случајевима да се ради о континуираном превозу расутих роба
(руде,пјеска,шљунка итд).
висину накнаде утврђује Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине
У случају да се не постигне договор и не потпише уговор о вршењу
ванредног превоза примјењиват ће се одредбе ове Одлуке.
Чл. 27.
Превозник сноси цјелокупну одговорност за вршење ванредног превоза :
-без дозволе
- супротно условима датим у дозволи као
-за штету која настане на имовини физичких и правних лица, односно
угрожавања живота и здравља људи.
Чл. 28.
Други трошкови који могу настати у вези са ванредним превозом су:
трошкови израде ситуације трасе, трошкови израде техничке документације за
потребне радове осигурања и за друге претходне радове,трошкови претходног и
накнадног ванредног и специјалног прегледа пута и путних објеката, трошкови
извођења радова осигурања и других претходних радова (подупирање објеката,
изградња девијација, проширење објеката, проширење постојећих профила итд...),
трошкови за радове на успостављању првобитног стања, трошкови за ванредни
контролни преглед ванредног терета прије његовог почетка или касније код
вршења превоза, трошкови за поправку насталих видљивих штета на путу и на
путним објектима, трошкови обезбјеђења пратње, уколико је иста потребна.
Трошкови из претходног става нису утврђени и обухваћени накнадама на основу
ове Одлуке, па је превозник дужан да их плати посебно, на основу конкретних
поступака,утврђених стварних трошкова,предузимања мјера и испостављених
рачуна од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове.
Чл. 29.
Дозволе и Накнаде за ванредне превозе издаје, обрачунава и наплаћује
Одјељење за стамбено-комуналне послове Општине унапријед.
Чл.30
Једнократна накнада за давање сагласности за локацију и изградњу објеката
у заштитном појасу локалних путева и улица у насељима који се прикључују на
исте односе се на:
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1.Локацију и изградњу бензиске станице :
-бруто површине до500 м2 износи ....................................... ................... ..7.000 КМ
а за веће површине за сваки м2 још 30 КМ на бруто површину
-бруто површине до 300м2 износи ............................................... ...............5.000 КM
за веће површине за сваки м2 јосш20 КМ на бруто површину
-бруто површине до 120 м2 износи...............................................................3.000 КМ
-за веће површине за сваки м2 још 15 КМ на бруто површину
-за реконструкцију и проширење капацитета из тачке 1...износи ...........2.000 КМ
2.Локацију и зградњу комерцијалних објеката:
-мотели,хотели,ресторани,аутосервиси..........................................................1.000 КМ
-продавнице....................................... .............................................................. 700 КМ
-аутопраонице,вулканизерске радње..................................................................500 КМ
-за реконструкцијуи проширење капацитета из тацке 2.износи.. ................ 500 КМ
3.Локацију и изградњу постројења за резање грађе на мин. удаљености од путног
појаса 30 м са прикључком објекта износи .....................................................3000 КМ
4.Локацију и изградњу стамб.-посл. објекта са прикљ. на пут износи .......1000 КМ
5.Локацију и изградњу стамб.објекта са прик. на пут износи ......................300 КМ
6.Привремена локација и изградња монтажно-демонтажногобјекта (киоска)
удаљеног мин 5м од спољне ивице коловоза са прикључком на пут или улицу:
-до 10 м2......износи......................................................200 КМ
- од 10 м2 до 20 м2 износи ..........................................500 КМ
7.Полагање инфраструктурних водова кроз труп пута и путне објекте:
а)са прекопом трупа пута/улице/......................................................................... 300 КМ
б)са бушењем трупа пута/улице/......................................................................... 150 КМ
ц)са овјешењем на путне објекте..........................................................................150 КМ
д)за стамбене објекте...............................................................................................50 КМ
е)разни прикључци за пословне објекте ............................................................100 КМ
8.За све остале дјелатности које користе прикључак на локални или
некатегорисани јавни пут или улицу ..................................................................200 КМ
За некат. јавне путеве накнаде из става 1 .овог члана се умањују за 50 %
Чл.31
Поред локалних и некатегорисаних јавних путева могу се постављати
рекламе и други натписи само у складу са Законом и овом Одлуком.
Чл.32
Одобрење за постављање реклама и натписа(у даљем тексту :медија) у
смислу претходног члана издаје Одјељење за стамбено-комуналне послове које
управља путевима.
Уз захтјев за издавање Одобрења потребно је доставити :
-доказ о ријешеним имовинско-правним односима на земљишту на које се
поставља реклама или натпис.
-нацрт медија и приказ у природној боји .
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Чл.33
Годишња накнада за постављање медија на слободностојећим носачима
поред локалних путева по 1 м2 натписа плаћа се у износу од :
-једнострани ..............50 КМ/1 м2
-двострани .............. 80 КМ/1 м 2
Чл.34
Власник медија је дужан да исти одржава о свом трошку
У случају престанка кориштења медија , власник је дужан да исти уклони о свом
трошку.
У случају не придржавања одредбе из става 1 и 2 овог члана као и члана 31.
општински орган који управља путевима ће ,на терет власника медија, исти
уклонити .
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Чл.35
Новчаном казном од 1000 КМ до 7000 КМ казниће се за прекршај
самостални привредник , предузеће или друго правно лице ако:
1. врши ванредни превоз без дозволе или супротно условима одређеним у
дозволи (чл.29)
2. постави натпис на путном земљишту без одобрења или супротно
условима одређеним у одобрењу (чл.31,32,33 и 34 ),
3. поступи супротно одредбама члана 30. ове Одлуке,
4. поступи супротно одредбама члана 15 . ове Одлуке,
5. поступи супротно одредбама члана 16 . ове Одлуке,
6. Не поступи у складу са одредбама чл. 17. ове Одлуке,
За прекршај из претходног става казниће се и одговорно лице у предузећу
или другом правном лицу новчаном казном у износу од 200К М до 300 КМ.
Чл. 36.
Новчаном казном од 50 до 90 КМ казниће се и физичко лице које поступи
супротно чл.15,16, и 17 ове Одлуке
Чл.37.
Новчаном казном од 60 до 90 КМ казниће се возач тертног возила који врши
ванредни превоз без дозволе у смислу чл.29 ове Одлуке
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Чл.38
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће општински орган управе
надлежан за послове саобраћаја и јавних путева путем Инспекције јавних путева и
СЈБ Приједор путем радника полиције .
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Чл.39
Одјељење за стамбено комуналне послове ће у року од 6.(шест) мјесеци од
дана доношења ове Одлуке у оквиру стратегије развоја саобраћаја на подручју
општине Приједор,у смислу чл.17 ста 3 утврдити мјеста и локације постављања
заштитне ограде или специјално техничких средстава за регулацију саобраћаја.
Чл.40.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним
и некатегорисаним јавним путевима (Службени Гласник општине Приједор бр.
2/93 )
Чл.41
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења ,а објављиваће се у
“Службеном гласнику Општине Приједор”
Број:01-022-6/03
Приједор
Датум:27.02.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мурселовић Мухарем,с.р.
- - - -

3.
На основу члана 96. Закона о предузећима (“Сл.гласник РС”,бр. 24/98) и
чл. 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник Општине Приједор”,бр. 2/2000),
Скупштина општине Приједор на сједници одржаној 06.03.2003.године, донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Прихвата се Приједлог ОДП “Пољопривредна станица” Приједор, да се изврши
припајање овог Предузећа Општини Приједор са даном 28.02.2003.године ради
обављања послова од интереса за Општину Приједор.
Члан 2.
Преузимају се сва права и обавезе ОДП “Пољопривредна станица” Приједор са
даном 28.02.2003.године.
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Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине Приједор и
Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор”,
Број: 01-022-12/03
Приједор
Датум: 06.03.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.
----

4.
На основу члана 10. Статуа Општине Приједор (“Сл.гласник Општине
Приједор”,бр. 2/2000), а у вези са чланом 7. Закона о Фонду становања Републике
Српске (“Сл.гласник Републике Српске”,бр. 11/00), Скупштина општине Приједор
на сједници одржаној 06.03.2003.године, донијела је
О Д Л У К У
Члан 1.
Одобрава се задужење Општине Приједор у износу од 500.000,00 КМ на
основу кредита код Фонда становања Републике Српске.
Члан 2.
Средства кредита из члана 1. ове Одлуке пласираће се за изградњу
стамбеног објекта у Приједору.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник Општине Приједор и
Одјељење за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор”.
Број:01-022-11/03
Приједор
Датум: 06.03.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.
----
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5
На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 06.03.2003.године, разматрајући Приједлог одлуке о припајању
Пољопривредне станице општини Приједор донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Обавезује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности да у форми
информације достави Скупштини финансијске и друге показатеље везано за
права и обавезе Пољопривредне станице и Општине Приједор.
2. О извршењу овог Закључка стараће се Одјељење за привреду и друштвене
дјелатности.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор.
Број: 01-022-12-1/03
Приједор
Датум: 06.03.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић

---6.
На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 06.03.2003.године, разматрајући Приједлог одлуке о задужењу
Општине Приједор у износу од 500.000,00 КМ на основу кредита код Фонда
становања РС, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Обавезује се Начелник општине Приједор да Скупштини предложи одлуку о
утрошку средстава по задужењу Општине Приједор у износу од 500.000,00 КМ
на основу кредита код Фонда становања Републике Српске.
2. За извршење овог Закључка задужује се Начелник општине Приједор.
3. Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику
општине Приједор”.
Број: 01-40-1/03
Приједор
Датум: 06.03.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.
----
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7.
На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 06.03.2003.године, разматрајући Извјештај о раду Суда за
прекршаје Приједор за 2002.годину, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Нацрт одлуке о образовању, организацији, пословима и начину
финансирања мјесних заједница на подручју општине Приједор са примједбама
које су одборници дали на сједници Скупштине.
2. Обавезује се Стручна слуба Скупштине, самостални стручни сарадник за
послове мјесних заједница да Нацрт одлуке достави Савјетима мјесних
заједница ради разматрања и евентуалних примједби.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор.
Број:01-0228/03
Приједор
Датум: 06.03.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.
----

8.
На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 27.02.2003.године, разматрајући Нацрт одлуке о одређивању
радног времена угоститељских објеката на подручју општине Приједор, на
сједници одржаној 06.03.2003.године, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се нацрт одлуке о одређивању радног времена угоститељских објеката на
подручју општине Приједор са примједбама које су одборници дали на
сједници.
2. Обавезује се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности да организује
јавну расправу поводом Нацрта одлуке и да евентуалне примједбе угради у
Приједлог одлуке.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор”.
Број:01-022-9/03
Приједор
Датум: 06.03.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.
----

Страна: 28.
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9.
На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/2001.) Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 27.02.2003.године, разматрајући захтјев грађана Санском Моста
у оквиру Актуелног часа, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине Приједор је на XXVIII сједници саслушала проблеме
повратника у Сански Мост везане за поврат имовине и узурпације које су се
десиле од стране појединаца.
2. Општинско руководство писмено ће се обратити свим релевантним субјектима
упознавајући их са проблемом са којим су се сусрели повратници у Сански
Мост.
3. Општинска делегација коју ће сачињавати руководство Скупштине, Начелник
општине, представници партија који партиципирају у Општинском парламенту
са највећим бројем одборника и представника грађана из Санског Моста,
састаће се у мјесецу марту са релавантним субјектима из Федерације општина
Сански Мост као и Међународним представницима ради превазилажења овог
проблема.
4. За извршење овог Закључка обавезује се Скупштинско руководство и Начелник
општине Приједор.
5. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења.
Број:01-013-1/2003.
Приједор,
Приједор, 27.03.2003.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.
----

10.
На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 27.02.2003.године, разматрајући Информацију СЈБ Приједор, а
у вези понашања СФОРА у Општини Приједор, на сједници одржаној
6.3.2003.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Скупштина општине осуђује насилно понашање СФОРА на територији
Општине Приједор током фебруара 2003.године. Позива се СФОР да своје
акције и присуство на територији општине Приједор усклади са мандатом који
јој је дефинисан Општим оквирним споразумом (Дејтонским споразумом) , и
нормама цивилизованог живота. Недопустиво је кретање улицама и улазак у
установе, угоститељске објекте и локале са оружјем дугих цијеви усмјереним
према грађанима.
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2. Скупштина општине Приједор позива Владу РС да преко Министарства
вањских послова БиХ упозна Управни одбор Савјета за имплементацију мира у
БиХ као и амбасадоре земаља из којих су војници СФОРА ( стабилизационих
снага) на незадовољство грађана Приједора нарочито понашањем СФОРА изван
мандата стабилизационих снага, а посебно према грађанима – цивилима.
3. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор.
Број:01-022-10/03
Приједор
Датум: 06.03.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.
----

11.
На основу члана 10. Статута општине Приједор (“Сл.гласник општине
Приједор”,бр. 2/2000), Скупштина општине Приједор разматрала је на својој
сједници од 27.02.2003.године Извјештај о раду начелника општине и општинске
управе за 2002.годину те на основу члана 104. Пословника о раду Скупштине
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/2001), донијела следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се Извјештај о раду Начелника општине и општинске управе за
2002.годину.
2. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор”.
Број:01-022-4/2003.
Приједор
Датум: 27.02.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.

---12.
На основу члана 104. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/01), Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 27.02.2003.године, разматрајући Извјештај о раду Суда за
прекршаје Приједор за 2002.годину, донијела је следећи
ЗАКЉУЧАК
1. Усваја се извјештај о раду Суда за прекршаје за 2002.годину.
2. Констатују се проблелми који превазилазе надлежности општине Приједор и
обавезује се руководство Скупштине и Начелник општине Приједор да
покушају код надлежних органа да помогну у рјешавању проблема Суда.
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3. Овај Закључак објавиће се у “Службеном гласнику општине Приједор”.
Број: 01-780-1/03.
Приједор
Датум: 27.02.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мухарем Мурселовић,с.р.

---13.
На основу члана 10. Пословника Скупштине општине Приједор
(“Сл.гласник општине Приједор”,бр. 10/2001), Скупштина општине Приједор на
сједници одржаној 27.02.2003.године, а на Приједлог Мандатно имунитетске
Комисије, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о верификацији мандата одборника
1. Верификује се мандат одборнику Савеза за ЦДБиХ, Фикић Енесу из Приједора.
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном
гласнику општине Приједор”.
Број:01-111-8/03
Датум: 27.02.2003.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Мурселовић Мухарем,с.р.
----

14.
Рјешења из имовинско правне области које је Скупштина општине донијела
на сједници одржаној 06.03.2003.године и то:
РЈЕШЕЊЕ број:01-475-113/03
1. Усваја се парцелација земљишта установљена Рјешењем о урбанистичкој
сагласности бр. 06-364.130/02 од 29.07.2002.године.
2. Усваја се захтјев Вучковац Остоје Драгана из Приједора те му се утврђује
првенствено право кориштења ради грађења стамбено пословне зграде под
+П+ пот. укупне корисне површине од 205,74 м2 на градском грађевинском
земљишту означеном са к.ч.бр. 296/3 у пов. од 544 уписана у зк.ул. 2767 К.О.
Приједор, к.ч.бр. 296/34 у пов. од 8 м2 уписано у исказ 1. (по новом премјеру
к.ч.бр. 4688 уписана у пл.бр. 309. К.О. Приједор II.
3. Земљиште означено са к.ч.бр. 296/34 има се изнијети из исказа 1., јер више не
служи добру у општој употреби.
4. Накнада за утврђено првенствено право кориштења износи: за 8 м2
грађевинског земљишта уписаног у исказ I 67,2 КМ, на име ренте – за 6907 м2
подрума износ од 1.450,47 КМ, за 20,38 м2 пословног простора у приземљу
износ од 1.426,60 КМ, - за 51,68 м2 стамбеног простора у приземљу износ од
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2.170,56 КМ и за поткровље корисне површине од 64,61 м2 износ од 1.356,80 КМ
што укупно износи 6.471,63 КМ.
Накнада се може плаћати у 18 мјесечних рата о чему се са Општином закључује
посебан уговор.
РЈЕШЕЊЕ број: 01-475-114/03
1. УСВАЈА се парцелација градског грађевинског земљишта на углу улица
Светосавске и Ускочке установљена рјешењем Одјељења за просторно уређење бр.
06-364-339/01 од 31.01.2003.године.
2. Према предметној парцелацији извршено је формирање грађевинске
парцеле на коју ће се лоцирати I Фази или лемала I пословно стамбеног низа, те је
утврђено земљиште које ће служити као јавна површина односно као прилаз
објекту.
3. Утврђује се да КОЊЕВИЋ ШЕРИФУ пок. РАМЕ припада првенствено
право кориштења ради грађења I Фазе или ламеле 1. пословно стамбеног низа сут.
+П+2+пот, са намјеном сутерена приземља и првог спрата за пословни простор
укупне пов. од 671,76 м2, те другог спрата и поткровље укупне корисне површине
од 476,24 м2, на грађевинској парцели по предложеној парцелацији означеној са:
-

к.ч.бр. 12/57 у површини од .......267 м2 уписана у зк.ул.бр.3861 (по новом
премјеру к.ч.бр. 194271 уписана у пл.бр. 1823 К.о. Приједор I) са правом
трајног кориштења и са посједом на име Коњевић Шерифа,
- к.ч.бр. 12/465 у површини од .....106 м2 уписана у зк.ул.бр. 3780 ( по новом
премјеру к.ч.бр. 1942/1 уписана у пл.бр. 1823 К.О. Приједор I) са правом
кориштења и располагања на име Општине Приједор.
5. У сврху провођења Регулационог плана, односно плана парцелације од
Коњевић Шерифа се преузима градско грађевинско земљиште означено са
к.ч.бр. 12/486 у пов. од 193 м2, уписано у зк.ул.бр. 3861 К.О. Приједор ( по
новом премјеру к.ч.бр. 1942/2 уписано у пл.бр. 1823 К.О. Приједор I).
6. Накнада за установљено првенствено право кориштења на име ренте износи: на
име пословног простора у подруму приземље и I спрат укупне површине од
671,75 м2 у износу од 66.247 КМ, на име стамбеног простора на II спрату од
256,38 м2 умањеног за 137,76 м2 порушеног стамбеног објекта, те стамбеног
простора у поткровљу од 219,86 м2 износ од 15.998,5 КМ, укупно 84.273,1 КМ.
РЈЕШЕЊЕ број: 01-475-115/03
1. УСВАЈА се парцелација установљена рјешењем о урбанистичкој
сагласности број 06-364-726/00. од 14.11.2002. године.
3. Усваја се захтјев Завода за изградњу града и Општине Приједор, те им се
додјељује градско грађевинско земљиште у насељу Пећани између зграда Г-1,
Г-3, у сврху изградње пословног објекта - тржног центра, суерен + приземље +
спрат, нето површине од 1841,49 м2, а које земљиште је означено са:
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- к.ч.бр. 259/9 у површини од 62 м2 уписана у зк.ул.бр. 3114 на име Завода за
изградњу
- к.ч.бр. 275/2 у површини од 200 м2 уписана у зк.ул.бр. 6993на име Општине
Приједор
- к.ч.бр. 261/1 у површини од 824 м2 уписана у зк.ул.бр. 3944 на име Завог за
изградњу
- к.ч.бр. 258/2 у површини од 89 м2 уписана у зл.ул.бр. 1631 са привременим
правом кориштења на Терзић Ешефа
-к.ч.бр. 260/6 у површини од 752 м2 уписана у зк.ул.бр. 2593 уписана на име
Салеш Алије и Дебелац Џемала са по 1/2 дијела
- к.ч.бр. 268/4 у површини од 17 м2 уписана у зк.ул.бр. 3780 на име Општине
Приједор
(по новом премјеру к.ч.бр. 1050/4 уписана у пл.бр. 3039 К.О. Приједор I, као посјед
Општине Приједор)
3. На парцелама број 258/2 и 260/6 уписаним са привременим правом
кориштења на име Терзић Ешефа, Салеш Алије и Дебелац Џемала се утврђује
губитак привременог права кориштења.
4. Према рјешењу о урбанистичкој сагласности број 06-364-726/00. од
14.11.2002. године и УТУ на земљишту из тачке 1. ће се градити пословни објекат тржни центар сутерен + приземље + спрат нето површине од 1841,49 м2.
5. Накнада за додјељено грађевинско земљиште износи укупно 231.590,1
КМ.
РЈЕШЕЊЕ број:01-475-116/03
1. УСВАЈА се парцелација земљишта утврђена рјешењем Одјељења за
просторно уређење о давању урбанистичке сагласности бр. 06-364-256/02 од
22.09.2002. године.
2. УСВАЈА се захтјев "МОЗАИКА" А.Д. Приједор, те им се утврђује право
кориштења ради грађења (дислоцирања) пословног објекта - надстрешнице дим. 35
х 18 м унутар пословног круга предузећа Ватростална на земљишту означеном са:
- к.ч.бр. 743/61 у површини од .........................
1993 м2 уписана у зк.ул.бр. 2647
К.о. Приједор укњижено са привременим правом кориштења на Циглану и Црепану
"Крајина" ( по новом премјеру исто одговара к.ч.бр. 3872/42 уписана у пл.бр. 2743
К.о. Приједор II укњижено као посјед ЕКК ООУР "Приједор" Приједор.
3. Пословни објекат - надстрешница се са досадашње локације из Круга
"Ватросталне" А.Д. преноси на предметно земљиште у складу са прописаним УТУ
и у складу са сагласности Управног одбора "Ватросталне" А.Д. Приједор.
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4. Накнада на име ренте за 504 м2 корисне површине надстрешнице износи
7.056 К.М.
Подносиоц захтјева нема обавезе плаћања накнаде на име грађевинског
земљишта.
Предњи износ накнаде се уплаћује на рачун Општине Приједор бр.
5620070000266805 са назнаком врста прихода 722412, у једнократном износу у
року од 8 дана од дана пријема рјешења или у ратама на начин прописан чл. 46.
Одлуке о грађевинском земљишту о чему се закључује са Општином Приједор
посебни уговор.
5. Земљиште из тачке 1. се преузима од лица уписаних са привременим
правом кориштења Циглане и Црепане "Крајина", те лица уписана са посједом, од
ЕКК ООУР "Приједор" Приједор.
РЈЕШЕЊЕ број: 01-475-117/03
1. УСВАЈА се захтјев МДП "Пословни систем Р.М.К. Приједор" З.Д.П.
Р.Ж.Р. "Љубија" Приједор, те се врши додјела гадилишта радници овог предузећа
на локацији "Аеродром", и то:
-КЕСАР НЕВЕНКИ кћери СТЕВЕ из Приједора, се додјељује градилиште број 18
означено са:
- к.ч.бр. 649/115 у површини од 394 м2, уписана у зк.ул.бр. 7169, К.О. Приједор (по
новом премјеру к.ч.бр. 1496/68 уписана у пл.бр. 4559 К.О. Приједор II) ради
изградње породичне стамбене зграде приземље + спрат тип "АРЗ П + 1" уз наканду
на име ренте за 144 м2 корисног простора у износу од 3.024 КМ
2. Именовано лице нема обавезу плаћања накнаде према Општини Приједор
на име грађевинског земљишта и трошкова уређења, и обрачунате ренте у износу
од 3.024 КМ према одлуци Скупштине.
РЈЕШЕЊЕ број: 01-475-117-1/03
1. УСВАЈА се захтјев МДП "Пословни систем Р.М.К. Приједор" З.Д.П.
Р.Ж.Р. "Љубија" Приједор, те се врши додјела гадилишта радницима овог
предузећа на локацији "Аеродром", и то:
РАЈЛИЋ БОШКУ син ГОЈКА из Приједора се утврђује трајно право кориштења на
градилишту број 18 ради легализације бесправно изграђене породичне стамбене
зграде "П + 1 тип АРЗ" корисне површине од 144 м2 на грађевинском земљишту
означеном са:
-к.ч.бр. 649/116 у површини од 493 м2 уписана у зк.ул.бр. 1890 К.О. Приједор (по
новом премједу к.ч.бр. 1496/69 уписана у пл.бр. 4459 К.О. Приједор II)
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2. Именовано лице нема обавезу плаћања накнаде према Општини Приједор
на име грађевинског земљишта и трошкова уређења, и обрачунате ренте у износу
од 3.024 КОМ према одлуци Скупштине.
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-0“Службени гласник” издаје Скупштина општине Приједор, а уређује га и
штампа Стручна служба Скупштине општине Приједор.
Главни и одговорни уредник ВУКОВИЋ РАДЕНКО, дипломирани правник,
канцеларија број 24.-зграда Скупштине општине Приједор телефон бр. 052 213-897.
Гласник излази по потреби у тиражу од најмање 20 примјерака.

