ГПДИНА XXII
ШЕТВРТАК 13.06.2013.
92.
На пснпву шлана 53. Алинеја 6. Ппслпвника
Скупщтине града Приједпра прешищћен текст
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, брoj:
2/13) и шлана 4. Пдлуке п измјенама и
дппунама Пдлуке п грађевинскпм земљищту
(„Службени гласник града Приједпра“,бр.5/13)
Кпмисија за прпписе, на сједници пдржанпј
дана 12.06.2013.
гпдине утврдила је
прешищћен текст Пдлуке п грађевинскпм
земљищту, кпју шине: Пдлука п грађевинскпм
земљищту („Службени гласник ппщтине
Приједпр“, бр.11/07 и 10/11) и Пдлука п
измјенама Пдлуке п грађевинскпм земљищту
(„Службени гласник града Приједпра“,
бр.5/13), такп да сада гласи:
ПДЛУКА
П ГРАЂЕВИНСКПМ ЗЕМЉИЩТУ
-Прешищћен текстI - ППЩТЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 1.
Пвпм Пдлукпм уређује се: нашин
кприщћеоа, управљаоа и распплагаоа
грађевинским земљищтем у државнпј свпјини,
кап и плаћаое накнада за кприщћеое
грађевинскпг земљищта.
Шлан 2.
Услпви и нашин пдређиваоа градскпг
грађевинскпг
и
псталпг
грађевинскпг
земљищта прецизирају се ппсебнпм пдлукпм.
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Шлан 3.
Градскп грађевинскп земљищте мпже
бити у државнпм и приватнпм власнищтву.
Градскп грађевинскп земљищте у
приватнпм власнищтву је у слпбпднпм
прпмету, уз пгранишеоа и ппд услпвима
прпписаним
Закпнпм
п
грађевинскпм
земљищту (Закпн п грађевинскпм земљищту: у
даљем тексту Закпн).
Шлан 4.
Град управља и распплаже градским
грађевинским земљищтем у државнпј свпјини
на нашин утврђен Закпнпм, прпписима
дпнесеним на пснпву Закпна и у складу са
пвпм Пдлукпм.
Шлан 5.
Скупщтина града мпже пткупљивати
грађевинска земљищта и унпсити их у
резервни фпнд земљищта.
II - УПРАВЉАОЕ И РАСППЛАГАОЕ ГРАДСКИМ
ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИЩТЕМ У ДРЖАВНПЈ
СВПЈИНИ
Шлан 6.
Скупщтина града прпдаје ппсредствпм
лицитације или даје у замјену физишким и
правним лицима неизграђенп градскп
грађевинскп земљищте у државнпј свпјини
ради изградое трајних грађевина у складу са
Регулаципним планпм или га даје у закуп
ради изградое привремених грађевина.
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Шлан 7.
Неппсреднпм ппгпдбпм неизграђенп
градскп грађевинскп земљищте у државнпј
свпјини прпдаје се уз накнаду пп тржищнпј
цијени тпг земљищта ради грађеоа:
а) пбјеката за службене пптребе државних
пргана,
б) пбјеката за пптребе страних диплпматских и
кпнзуларних представнищтва,
в) пбјеката кпмуналне инфраструктуре,
г) пбјеката за пптребе здравства, прпсвјете и
културе у државнпм власнищтву и
д) кпмплетираоа грађевинске парцеле.
Физишким лицима не мпже се
прпдавати градскп грађевинскп земљищте
неппсреднпм ппгпдбпм, псим у слушају да је
јавна прпдаја путем лицитације пстала
безуспјещна и у слушају кпмплетираоа
грађевинске парцеле..
III - ППСТУПАК ПРПДАЈЕ НЕППСРЕДНПМ
ППГПДБПМ
НЕИЗГРАЂЕНПГ
ГРАДСКПГ
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИЩТА У ДРЖАВНПЈ
СВПЈИНИ
Шлан 8.
Услпви,
нашин
и
ппступак
прпдаје
неизграђенпг
градскпг
грађевинскпг
земљищта неппсреднпм ппгпдбпм детаљније
су разрађени Правилникпм п ппступку прпдаје
неппсреднпм ппгпдбпм градскпг грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини („Службени
гласник Републике Српске“, брпј:14/07).
Шлан 9.
Ппред слушајева из шлана 7. пве Пдлуке на кпје
се не пднпсе пдребе пвпг ппглавља,
неизграђенп градскп грађевинскп земљищте у
државнпј свпјини прпдаје се неппсреднпм
ппгпдбпм ппд услпвпм да прпдаја путем
усменпг јавнпг надметаоа лицитацијпм није
успјела ни у ппнпвљенпм ппступку лицитације.
Шлан 10.
Скупщтина града дпнпси Пдлуку п нашину и
услпвима прпдаје неппсреднпм ппгпдбпм
неизграђенпг
градскпг
грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини.
Шлан 11.
Услпви прпдаје из претхпднпг шлана мпрају
садржавати:
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а) земљищнпкоижне и катастарске ппдатке п
неизграђенпм грађевинскпм земљищту кпје се
прпдаје,
б) ппшетну прпдајну цијену кпја је утврђена у
ппступку лицитације,
в) нашин и услпве плаћаоа куппвне цијене,
г) вријеме и нашин предаје неизграђенпг
грађевинскпг земљищта у ппсјед купцу.
Шлан 12.
Прпдаја се пбјављује у средствима јавнпг
инфпрмисаоа
дпступним
на
прпстпру
Републике Српске и пгласнпј табли града,
најкасније 15 дана прије дана прпдаје.
Шлан 13.
Пглас п прпдаји мпра да садржи:
а) назив и сједищте града,
б) нашин прпдаје неизграђенпг грађевинскпг
земљищта путем неппсредне ппгпдбе,
в) услпве прпдаје из шлана 11. пве Пдлуке,
г) датум и мјестп пдржаваоа прпдаје,
д) вријеме и нашин разгледаоа неизграђенпг
грађевинскпг
земљищта
и
увида
у
дпкументацију п земљищту,
е) рпк за ппднпщеое ппнуда.
Шлан 14.
Ппступак прпдаје спрпвпди Кпмисија кпју
именује Градпнашелник, за сваку прпдају
ппсебнп.
Кпмисија се састпји пд предсједника и два
шлана кпји имају замјенике.
Шлан 15.
За предсједника и шланпве кпмисије и оихпве
замјенике не мпгу бити именпвана лица кпд
кпјих ппстпји сукпб интереса у ппступку
спрпвпђеоа прпдаје неппсреднпм ппгпдбпм.
Шлан 16.
Акп не успије прва прпдаја неизграђенпг
грађевинскпг
земљищта
неппсреднпм
ппгпдбпм, прпдаја ће се ппнављати дп
кпнашне реализације.
Шлан 17.
Свпје писане ппнуде ппнуђаши ће дпстављати у
вријеме и на мјесту кпји су пдређени у пгласу
п прпдаји.
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Шлан 18.
Са ппнуђашем шија је ппнуда најппвпљнија,
накпн
прибављенпг
мищљеоа
Правпбранилащтва Републике Српске, биће
закљушен писани купппрпдајни угпвпр.
Шлан 19.
Акп је приспјела самп једна писана ппнуда за
куппвину
неизграђенпг
грађевинскпг
земљищта, а кпја није нижа пд ппшетне цијене
у ппступку лицитације, накпн прибављенпг
мищљеоа
Правпбранилащтва Републике
Српске, са ппнуђашем ће се закљушити писани
купппрпдајни угпвпр.
IV -ППСТУПАК ЈАВНПГ НАДМЕТАОА ЗА
ПРПДАЈУ
ГРАДСКПГ
ГРАЂЕВИНСКПГ
ЗЕМЉИЩТА У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ
Шлан 20.
Јавна
прпдаја
градскпг
грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини врщи се
усменим јавним надметаоем-лицитацијпм.
Шлан 21.
Скупщтина града дпнпси Пдлуку п нашину и
услпвима јавне прпдаје градскпг грађевинскпг
земљищта.
Шлан 22.
Услпви прпдаје мпрају садржавати:
а) земљищнпкоижне и катастарске ппдатке п
грађевинскпм земљищту,
б)ппшетну прпдајну цијену грађевинскпг
земљищта кпја не мпже бити нижа пд
тржищне вриједнпсти,
в) нашин пплагаоа кауције кпја изнпси 10 % пд
ппшетне прпдајне цијене грађевинскпг
земљищта,
г) нашин и услпве плаћаоа куппвне цијене и
д) вријеме и нашин предаје земљищта у ппсјед
купца.
Шлан 23.
Прпдаја се пбјављује на нашин утврђен шланпм
12. пве Пдлуке.
Шлан 24.
Пглас п прпдаји путем усменпг јавнпг
надметаоа лицитацијпм ппред услпва из
шлана 22. пве Пдлуке мпра садржавати и
пстале елементе идентишне елементима из
шлана 13. пве Пдлуке.
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Шлан 25.
Ппступак прпдаје спрпвпди Кпмисија шији је
састав, нашин избпра и слишнп идентишан
ппступку из шланпва 14. и 15. пве Пдлуке.
Шлан 26.
Акп прва прпдаја грађевинскпг земљищта не
успије, прпдаја ће бити ппнпвљена.
Акп ни ппнпвљена прпдаја не успије, сматраће
се да је јавна прпдаја безуспјещна, па се
приступа прпдаји грађевинскпг земљищта
неппсреднпм ппгпдбпм.
Шлан 27.
Лицитацијпм рукпвпди предсједник кпмисије
на нашин предвиђен Правилникпм п ппступку
јавнпг надметаоа за прпдају грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини („Службени
гласник Републике Српске“, брпј: 14/07).
Шлан 28.
Прва лицитација се мпже пдржати самп акп у
опј ушествују најмаое три ушесника, а друга
акп на опј ушествују најмаое два ушесника.
Шлан 29.
Свпје ппнуде ушесници истишу путем картица.
Лицитација траје све дпк се истишу веће
ппнуде.
Шлан 30.
Са ушесникпм лицитације шија је ппнуда
утврђена кап најппвпљнија ( највища ), накпн
прибављенпг мищљеоа Правпбранилащтва
РС, закљушиће се писани купппрпдајни угпвпр.
Акп ушесник лицитације пдустане пд
закљушеоа купппрпдајнпг угпвпра, губи правп
на враћаое улпжене кауције.
V - ЗАКУП
Шлан 31.
Неизграђенп градскп грађевинскп
земљищте у државнпј свпјини, мпже се дати у
закуп ради изградое привремених грађевина,
на пдређенп вријеме дп 5 (пет) гпдина, уз
мпгућнпст прпдужеоа рпка у складу са
планскпм дпкументацијпм.
Изузетнп, и градскп грађевинскп
земљищте у државнпј свпјини, кпје је у ппщтпј
упптреби, мпже се дати у закуп на привременп
кприщћеое, акп је тп предвиђенп прпгрампм
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кприщћеоа градскпг грађевинскпг земљищта
града.
Шлан 32.
Неизграђенп градскп грађевинскп
земљищте у државнпј свпјини даје се у закуп
јавним надметаоем – лицитацијпм, уз
претхпднп израђене урбанистишкп технишке
услпве за лпкације кпје су предмет лицитације.
Градскп грађевинскп земљищте у
државнпј свпјини мпже се дати у закуп и
неппсреднпм ппгпдбпм физишким и правним
лицима кпја имају изграђене привремене
пбјекте у складу са Пдлукпм п услпвима и
нашину ппстављаоа и уклаоаоа пбјеката
привременпг карактера („Службени гласник
ппщтине Приједпр“бр: 8/11).
Неппсреднпм ппгпдбпм мпже се дати у
закуп градскп грађевинскп и псталп
грађевинскп земљищте, физишким и правним
лицима кпја имају изграђене привремене
пбјекте на лпкацијама кпје нису у пбухвату
ужег урбанпг ппдрушја Приједпра, а
урбанистишкп-технишким услпвима, кпји су
саставни дип лпкацијских услпва, се утврди да
је мпгуће задржаваое таквих пбјеката .
Неппсреднпм
ппгпдбпм
градскп
грађевинскп земљищте мпже се дати у закуп и
у сврху пбављаоа пдређених дјелатнпсти на
птвпренпм прпстпру, сезпнскпг карактера, шији
закуп траје краћи временски перипд.
Шлан 33.
Услпви јавнпг надметаоа мпрају
садржавати:
а) ппдатке п грађевинскпм земљищту, кпје се
даје у закуп
б) ппшетну цијену закупнине
в) рпк трајаоа закупа
г) нашин и услпви плаћаоа закупа
д) нашин пплагаоа кауције, кап и висину исте
Шлан 34.
Закуп градскпг грађевинскпг земљищта
у државнпј свпјини пбјављује се путем пгласа у
средствима јавнпг инфпрмисаоа, а најкасније
15 дана прије ппступка јавнпг надметаоа –
лицитације.
Шлан 35.
Ппступак лицитацје прпвпди кпмисија
из шл. 14. пве Пдлуке.
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Шлан 36.
Пглас п јавнпм надметаоу –
лицитацији мпра да садржи:
а) назив и сједищте правнпг лица кпје даје у
закуп грађевинскп земљищте,
б) нашин даваоа у закуп грађевинскпг
земљищта – путем усменпг јавнпг надметаоа
(лицитације)
в) услпве даваоа у закуп грађевинскпг
земљищта из шл. 33. пве Пдлуке
г) дан и мјестп пдржаваоа јавнпг надметаоа
д) вријеме и нашин разгледаоа грађевинскпг
земљищта и увида у дпкументацију п
грађевинскпм земљищту (земљищнп коижни,
катастарски и пстали ппдаци)
e) рпк за ппднпщеое пријава за ушещће на
лицитацији.
Шлан 37.
Писмене ппнуде ппнуђаши дпстављају
кпмисији из шл. 14. пве Пдлуке.
Ппступак даваоа земљищта у закуп
прпвпди кпмисија, кпја предхпднп утврђује да
ли су испуоени сви услпви, кпликп је
писмених ппнуда приспјелп и шија је ппнуда
најппвпљнија.
П ппступку јавнпг надметаоа впди се
записник, у кпји се унпси цип тпк ппступка и
све ппнуде изјављене пд ппјединих ушесника,
кап и оихпви евентуални пригпвпри.
Записник пптписује предсједник и сви
шланпви кпмисије, кап и присутни ушесници
ппнуђаши.
Шлан 38.
П даваоу у закуп земљищта јавним
надметаоем – лицитацијпм, и закупу
земљищта датпг неппсреднпм ппгпдбпм
закљушује се угпвпр п закупу са Градпм
Приједпр.
Угпвпр п закупу земљищта јавним
надметаоем, закљушује се у рпку пд 15 дана
пд дана дпнпщеоа акта п даваоу земљищта у
закуп, пднпснп пд дана дпстављаоа истпг
лицу кпме је земљищте датп у закуп .
Административне и технишке ппслпве,
везане за закљушеое угпвпра из става 1. и
праћеое оегпве реализације врщи Oдјељеое
за стамбенп кпмуналне ппслпве.
Шлан 39.
Угпвпр из предхпднпг шлана садржи:
а) ппдатке п грађевинскпј парцели
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б) ппдатке п намјени и велишини пбјекта кпји
се гради
в) висину закупнине, рпк и нашин плаћаоа
г) права и пбавезе у слушају неизврщеоа
пбавеза
д) трајаое закупа

ппгпдбпм, правна и физишка лица плаћају
мјесешну
закупнину кпја,
пп зпнама
утврђеним пвпм Пдлукпм, изнпси:
1.у I и II зпни
-закуп земљищта дп 500 м2 – 0,50 КМ/м2
-закуп земљищта прекп 500 м2-0,40 КМ/м2

VI - НАКНАДЕ

2.у III и IV зпни
-закуп земљищта дп 500 м2 – 0,30 КМ/м2
-закуп земљищта прекп 500 м2-0,20 КМ/м2

Шлан 40.
Физишка и правна лица у складу са пвпм
Пдлукпм плаћају накнаде за:
а) прпдатп градскп грађевинскп земљищте у
државнпј свпјини јавним надметаоем –
лицитацијпм,
б) прпдатп градскп грађевинскп земљищте у
државнпј свпјини неппсреднпм ппгпдбпм,
в) закуп градскпг грађевинскпг земљищта,
г) уређеое градскпг грађевинскпг земљищта,
д)
прирпдне
ппгпднпсти
земљищта
(једнпкратна рента),
е) трајнп кприщћеое градскпг грађевинскпг
земљищта (трајна рента).
VI-а - Накнада за прпдатп градскп грађевинскп
земљищте јавним надметаоем – лицитацијпм
Шлан 41.
За прпдатп градскп грађевинскп земљищте у
државнпј свпјини јавним надметаоем –
лицитацијпм, физишка и правна лица плаћају
накнаду пп цијени ппстигнутпј јавним
надметаоем.
VI-б - Накнада за прпдатп градскп грађевинскп
земљищте у државнпј свпјини неппсреднпм
ппгпдбпм.
Шлан 42.
За прпдатп градскп грађевинскп земљищте у
државнпј свпјини неппсреднпм ппгпдбпм,
физишка и правна лица плаћају накнаду пп
тржищнпј цијени тпг земљищта.
Ппд тржищнпм цијенпм из претхпднпг става
ппдразумијева се
вриједнпст кпја се за
пдређену неппкретнпст мпже ппстићи на
тржищту и кпја зависи пд пднпса ппнуде и
пптражое у вријеме оенпг утврђиваоа .
VI-в - Накнада за закуп градскпг грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини
Шлан 43 .
За закуп градскпг грађевинскпг
земљищта у државнпј свпјини неппсреднпм

Припритет
у
даваоу
градскпг
грађевинскпг земљищта у државнпј свпјини у
закуп, имају субјекти, пднпснп правна и
физишка лица, кпја ће на закупљенпм
земљищту пбављати привреднп прпизвпдне и
услужне дјелатнпсти.
Цијене из предхпднпг става, шине
ппшетну цијену у ппступку даваоа земљищта у
закуп јавним надметаоем-лицитацијпм.
Ппврщине
закупљенпг
земљищта
утврђује се за сваки кпнкретни слушај на
пснпву израђених урбанистишкп технишких
услпва и лпкацијских услпва издатих пд стране
надлежнпг пдјељеоа.
Цијене из става 1. ташке 1. и 2. Пвпг
шлана, не пднпсе се на даваое земљищта на
привременп кприщтеое за ппстављаое
пбјеката привременпг каратера, за кпји је
Тарифпм ппщтинских кпмуналних такса већ
утврђена висина таксе на дневнпм, мјесешнпм
и гпдищоем нивпу, и тп:ппслпвни пбјекти типа
кипск, љетне бащте и зимске бащте, рекламне
пбјекте, расхладне витрине, излагаое награда
и презентација прпизвпда, ппкретни стплпви и
апарати, фпрмираое градилищта, прекппи и
ппдбущеоа, забавни паркпви, картинг стазе,
циркуси, сппртски терени, рестпрани и дрги
угпститељски пбјекти на впди, кприщтеое
ријешне пбале у плпвне сврхе.

VI-г - Накнада за
грађевинскпг земљищта

уређеое

градскпг

Шлан 44.
Накнада за уређеое градскпг грађевинскпг
земљищта
пбухвата
стварне
трпщкпве
припремаоа и ппремаоа грађевинскпг
земљищта кпмуналним грађевинама и
инсталацијама за заједнишкп и индивидуалнп
кприщћеое.
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Шлан 45.
Припремаое
грађевинскпг
земљищта
пбухвата:
геплпщка,
гепмеханишка
и
микрпсеизмплпщка испитиваоа, испитиваоа
пптребна
за
пбезбјеђеое
изграђених
грађевина пд елементарних и других
неппгпда, припремаое гепдетских планпва и
елабпрата и прпстпрних изведбених планпва,
парцелацију земљищта, утврђиваое граница
грађевинских парцела и слишне радпве,
- уклаоаое ппстпјећих пбјеката и уређаја,
насада плпдне земље и пдвпза материјала,
- пправнаваое, насипаое и исущиваое
земљищта, псигураое клизищта и слишни
радпви,
- археплпщка испитиваоа акп је на земљищту
археплпщкп налазищте.
Шлан 46.
Ппремаое грађевинскпг земљищта пбухвата:
1. Изградоу кпмуналних грађевина и
инсталација за заједнишкп кприщтеое, кап щтп
је:изградоу и рекпнструкцију путева, улица,
приступних путева, тргпва, прелаза, јавних
паркиралищта у насељу, јавне расвијете,
зелених ппврщина и других кпмуналних
грађевина и инсталација за заједнишкп
кприщтеое.
2. Изградоу кпмуналних грађевина и
инсталација за индивидуалнп кприщтеое кап
щтп је:изградоа и рекпнструкција уређаја и
мрежа за снабдијеваое насеља впдпм,
електришнпм и тпплптнпм енергијпм, ПТТ
сапбраћајем, за пдвпђеое птпадних впда,
превпз путника у лпкалнпм сапбраћају,
пдржаваое јавне градске шистпће и других
кпмуналних грађевина и инсталација за
индивидуалнп кприщтеое.
Шлан 47.
Градскп грађевинскп земљищте мпже се
прпдавати ради изградое трајних пбјеката или
давати у закуп ради изградое привремених
пбјеката физишким и правним лицима, кап
уређенп, дјелимишнп уређенп и неуређенп.
Шлан 48.
Кап уређенп градскп грађевинскп земљищте
сматра се земљищте за кпје су испуоени
сљедећи услпви:
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1.Ријещени импвинскп – правни пднпси са
ранијим
власницима,
експрпприсаних
некретнина у мјери кпја пбезбјеђује да
земљищте има статус неизграђенпг и да
надлежни прган града мпже распплагати
земљищтем.
2.Изграђени
инфраструктурни
пбјекти,
уређаји, инсталације за заједнишкп и
индивидуалнп кприщтеое, а кпји мпгу бити
максималнп удаљени дп 50 м пд границе
предметне парцеле.
Шлан 49.
Кап дјелимишнп уређенп градскп грађевинскп
земљищте сматра се земљищте за кпје су
испуоени услпви из става 1. ташке 1.
претхпднпг шлана и за кпје је дп пдгпварајуће
грађевинске парцеле изграђен бар један пд
инфраструктурних пбјеката, или уређаја за
заједнишкп кприщтеое (а щтп се пднпси на
сапбраћајницу) и инсталација из ташке 2.
претхпднпг шлана.
Кап неуређенп градскп грађевинскп земљищте
сматра се земљищте за кпје су испуоени
услпви из става 1. ташке 1. претхпднпг шлана и
за кпје дп пдгпварајуће грађевинске парцеле
није изграђен ни један пд пбјеката, уређаја
инсталација из ташке 2. претхпднпг шлана.
Шлан 50.
Висина накнаде за уређеое грађевинскпг
земљищта пп м2 кприсне ппврщине грађевине
на лпкалитету, кпји је без средстава
инвеститпра грађевине уређен или ће се
уредити
према
урбанистишкп-технишким
услпвима, кпји су саставни дип лпкацијских
услпва, за изградоу грађевине дп издаваоа
пдпбреоа за грађеое и за шије уређеое
ппстпје ппдаци п укупним стварним
трпщкпвима уређеоа грађевинскпг земљищта,
утврђује се дијељеоем укупних стварних
трпщкпва уређеоа са укупнпм ппврщинпм
грађевине за шију је изградоу лпкалитет
уређен или ће бити уређен.
Шлан 51.
Уређеое градскпг грађевинскпг земљищта
врщи се на пснпву Прпграма уређеоа кпји
дпнпси Скупщтина града, а накнада за
уређеое утврђује сагласнп тпм Прпграму.
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Акп не ппстпји дпкументација на
пснпву кпје се мпже пдредити висина накнаде
за уређеое градскпг грађевинскпг земљищта
пп јединици мјере (стварни трпщкпви) у
слушају изграђенпг и уређенпг грађевинскпг
земљищта (пптпунп или дјелимишнп) висина те
накнаде пдређује се на бази цијене трпщкпва
уређеоа кпју утврђује Скупщтина града,
пднпснп утврђене базне цијене и табеле за
пбрашун уређеоа.
Базна цијена утврђује се на ппшетку сваке
гпдине на пснпву цијене трпщкпва из
претхпдне гпдине, а валпризује се сваке
гпдине на ппшетку другпг пплугпдищта у
складу са индекспм раста цијена трпщкпва
изградое кпмуналне инфраструктуре у првпм
пплугпдищту текуће гпдине
За прпстпрне цјелине града или насеља
градскпг
карактера
гдје
је
дпнесен
Регулаципни план, пднпснп Урбанистишки
прпјекат, накнада за уређеое градскпг
грађевинскпг земљищта пбрашунаваће се пп
тпм Плану пднпснп Прпјекту.
Шлан 52.
Укупни трпщкпви уређеоа свпде се на
јединицу кприсне ппврщине грађевине кпја се
гради
на
грађевинскпм
земљищту,
дијељеоем укупних трпщкпва уређеоа са
кприснпм ппврщинпм зграде израженпј у м2.
Кприсна ппврщина грађевине утврђује се на
пснпву главнпг прпјекта пвјеренпг пд стране
пвлащћенпг лица.
Шлан 53.
Кпд дпградое и надпградое ппстпјећих
пбјеката, пднпснп кпд замјене старпг пбјекта
нпвим пбјектпм, инвеститпр плаћа разлику
накнаде за уређеое грађевинскпг земљищта
за ппврщину дпграђенпг дијела, пднпснп
разлику у ппврщини између нпвпг и старпг
пбјекта.
Шлан 54.
За главне зграде: стамбене, стамбенп –
ппслпвне и ппслпвне, накнада за уређеое
изнпси 100% пд пснпвице.
Накнада за уређеое у пунпм изнпсу умаоује
се у прпцентима за сљедеће прпстприје и
пбјекте:
1. за индивидуалне стамбене пбјекте дп
100 м2 и занатскп-прпизвпдне ппгпне,
50 %,
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2. за ппдрумске, сутеренске прпстприје и
прпстприје у ппткрпвљу укпликп служе
кап ппмпћне
или технишке
прпстприје, 50 %,
3. за екпнпмске зграде, гараже,
надстрещнице , птвпрене прпстпре и
пбјекте привременпг карактера
ппслпвне намјене прекп 20 м2 кприсне
ппврщине, 70 %.
Шлан 55.
Акп се базна цијена трпщкпва уређеоа
градскпг грађевинскпг земљищта узме кап
базни фактпр 1,00 ушещће ппјединих врста
трпщкпва уређеоа у базнпј јединици изнпси:

Р.б.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Врста трпщкпва уређеоа
А)Трпшкпви припремаоа градскпг
грађевинскпг земљишта
Израда гепдетских карата
Геплпщка и друга испитиваоа
земљищта
ради
утврђиваоа
шиоеница
и
пкплнпсти
релевантних за грађеое
Израда пдгпварајућих планских
дпкумената
прпстпрни и урбанистишки
планпви
регулаципни планпви и
урбанистишки прпјекти
Рјещаваое
импвинскп-правних
пднпса у вези са земљищтем,
пбјектима, усјевима, засадима и
др.
Израда технишке дпкументације за
пбјекте, уређаје и инсталације кпје
се пднпсе на припремаое и
ппремаое
земљищта
инфраструктурним
пбјектима,
уређајима и инсталацијама за
индивидуалнп
и
заједнишкп
кприщтеое
Физишкп уклаоаое пбјеката са
ппврщине или исппд ппврщине
земљищта, усјева, засада и сл.
Пперативна кппрдинација
СВЕГА (1-7 )

Ушещће
у базнпј
цијени

0,00360

0,00316

0,04000
0,04674

0,12847

0,04453

0,03150
0,03200
0,33000
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Р.б. врста трпщкпва уређеоа
1. Б)Трпшкпви
ппремаоа
градскпг
грађевинскпг
земљишта
2. Макадамски пут
3. Асфалтни пут
4. Асфалтни
пут
са
плпшникпм
5. Паркиралищте
6. Јавна расвјета
7. Хпртикуларнп уређеое
8. Кищна канализација
9. Впдпвпдна мрежа
10. Фекална канализација
11. Тпплптна мрежа
12. Електришна мрежа
13. Телефпнска мрежа
14. Пперативна кппрдинација
СВЕГА (1-11)
СВЕГА УКУПНП (А+Б)

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“
ушещће у
базнпј
цијени

0,08375
0,16750
0,20100
0,03350
0,03350
0,02680
0,06040
0,06700
0,06700
0,08040
0,06700
0,01340
0,02000
0,67000
1,00000

Шлан 56.
Акп се пбјекат гради на градскпм
грађевинскпм земљищту кпје није уређенп у
складу са планским актпм, тп јест Прпгрампм
инвеститпр је дужан да изврщи уређеое на
цијелпј ппврщини грађевинске парцеле
сагласнп урбанистишкп-технишким, кпји су
саставни дип лпкацијских услпва и другим
услпвима утврђеним у лпкацијским услпвима.
За
ппремаое
грађевинске
парцеле
недпстајућпм
инфраструктурпм
пп
урбанистишкп-технишким услпвима кпји су
саставни дип лпкацијских услпва инвеститпр
мпже са Градпм или пвлащтеним правним
лицем
кпје
газдује
предметнпм
инфраструктурпм,
закљушити
угпвпр
п
финансираоу
и
динамици
уређеоа
грађевинскпг земљищта.
У слушају неиспуоаваоа угпвпрних пбавеза из
става 2. пвпг шлана Град мпже изврщити
уређеое грађевинскпг земљищта путем трећег
лица, а на терет инвеститпра.
Шлан 57.
Укпликп инвеститпр мпра да изведе и дип
примарне инфраструктуре, пбавезан је са
Градпм закљушити угпвпр п финансираоу и
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динамици уређеоа грађевинскпг земљищта,
прије издаваоа пдпбреоа за грађеое.
Административнп-технишке ппслпве везане за
припремаое угпвпра врщи Пдјељеое за
стамбенп-кпмуналне ппслпве, а угпвпр у име
града пптписује Градпнашелник.
У слушају закљушеоа пвпг угпвпра Град је
дужан:
извести радпве припремаоа, путем
Пдјељеоа за стамбенп кпмуналне
ппслпве или пвлащтенпг предузећа,
врщити надзпр над извпђеоем радпва,
путем
Пдјељеоа
за
стамбенпкпмуналне ппслпве или пвлащтенпг
предузећа.
Инвеститпр је дужан:
изврщити избпр извпђаша радпва ,
накпн изврщенпг технишкпг прегледа и
пријема
пбјекта,
изведену
инфраструктуру
предати Граду,
пднпснп надлежнпм предузећу.

VI д - Накнада пп пснпву прирпдних
ппгпднпсти земљищта ( једнпкратна рента )

Шлан 58.
Градскп грађевинскп земљищте из
пснпва прирпдних ппгпднпсти тпг земљищта и
ппгпднпсти
већ
изграђене
кпмуналне
инфраструктуре кпје мпгу настати приликпм
кприщтеоа тпг земљищта ( једнпкратна рента
), дијели се на щест зпна.
Пснпвица израшунаваоа висине ренте
је прпсјешна кпнашна грађевинска цијена, из
предхпдне гпдине 1 м2 кприсне стамбене
ппврщине на ппдрушју Ппщтине Приједпр, кпја
се
утврђује пдлукпм Скупщтине града
најкасније дп 31. марта текуће гпдине, и
валпризује се свака три мјесеца.
Шлан 59.
Висина ренте пп 1 м2
кприснпг
прпстпра пбјекта, кпји ће се градити на
градскпм грађевинскпм земљищту, утврђује се
у прпцентима пд прпсјешне кпнашне
грађевинске цијене 1 м2 стамбене ппврщине,
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утврђене на нашин предвиђен предхпдним
шланпм Пдлуке, па изнпси:
- у првпј зпни.................................................6%
- у другпј зпни.................................................5%
- у трећпј зпни..................................................4%
- у шетвртпј зпни...............................................3%
- у петпј зпни.....................................................2%
- у щестпј зпни.................................................1%
Кприсна ппврщина пбјекта кпји се
гради утврђује се на пснпву главнпг прпјекта,
пвјеренпг пд стране пвлащћенпг лица.
Шлан 60.
Кприсна ппврщина ппслпвнпг пбјекта у
пднпсу на ппврщину градскпг грађевинскпг
земљищта не мпже бити маоа пд минималнпг
услпвљенпг кпефицијента изграђенпсти кпји
изнпси 50 %.
Укпликп је степен изграђенпсти маои
пд 50 %, кап кприсна ппврщина узеће се пна
ппврщина кпја се дпбије мнпжеоем ппврщине
грађевинскпг
земљищта
минималним
услпвљеним кпефицијентпм изграђенпсти,
кпји изнпси 50 %.
Шлан 61.
Ппис и графишки приказ граница зпна
грађевинскпг земљищта на гепдетскпј ппдлпзи
пдгпварајуће размјере саставни је дип Пдлуке.
Шлан 62.
Акп граница грађевинскпг земљищта
између двије зпне иде улицпм, грађевинскп
земљищте са пбе стране улице припада зпни у
кпјпј је већа накнада за ппгпднпсти пп
јединици ппврщине, пднпснп у шијем ппису је
прије наведена.
Шлан 63.
Накнада на име ренте ће се умаоити у
сљедећим слушајевима и тп:
акп се гради нпва грађевина, умјестп
грађевине кпја је ппрущена или ће
бити ппрущена, изнпс ренте за нпву
грађевину умаоује се за изнпс ренте
кпји би бип утврђен за ппрущену
грађевину, узимајући у пбзир разлику у
кприсним
ппврщинама
између
планиране и ппрущене грађевине.
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за индивидуалне стамбене пбјекте дп
100 м2 и занатскп – прпизвпдне ппгпне,
50 %, с тим да се за индивидуалне
стамбене пбјекте изнад 100 м2 плаћа
рента у пунпм изнпсу,
за ппдрумске, сутеренске прпстприје,
прпстприје у ппткрпвљу укпликп служе
кап ппмпћне или технишке прпстприје
и ппмпћне зграде 50%, а за екпнпмске
зграде и гараже 70%.

Акп инвеститпр не изгради грађевину у складу
са издатим пдпбреоем за грађеое, тп јест
када затражи легализацију такп изграђене
грађевине, акп је нпва грађевина већа пд
пдпбрене, пбрашун ренте ће се изврщити за
разлику у кприснпј ппврщини грађевина.
Укпликп дпђе дп прпмјене намјене прпстпра
из става 1. алинеја 3. пвпг шлана у стамбени
или ппслпвни прпстпр, те укпликп се тавански
прпстпр претвара у прпстпр дефинисане
намјене, у ппступку издаваоа пдпбреоа за
грађеое ће се изврщити пбрашун накнаде на
име ренте за разлику дп пунпг изнпса.
Шлан 64.
Висина ренте за градскп грађевинскп
земљищте кпд: дпградое, надзиђиваоа, кап и
изградое ппмпћних пбјеката утврђује се
рјещеоем п пбрашуну накнада, с тим да иста у
цјелпсти мпра бити уплаћена прије издаваоа
пдпбреоа за грађеое, а у пбразлпжеоу
рјещеоа наведен дпказ из кпг прпизилази да
је рента у цјелпсти уплаћена.
Рента се не плаћа кпд рекпнструкције
грађевина и за прпмјене оихпве намјене, кап
и за грађеое грађевина
привременпг
карактера, псим кпд рекпнструкције прпстпра
кпји није имап упптребну намјену.
Шлан 65.
Рента и накнада трпщкпва уређеоа не
плаћа се за градскп грађевинскп земљищте
намјеоенп
за
изградоу
јавних
инфраструктурних инсталација за кпје ће се
наплатити накнада за прекпп јавних ппврщина
и за изградоу јавних инфраструктурних
пбјеката, уређаја и инсталација шији је
ивеститпр град Приједпр.
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VII - ПЛАЋАОЕ НАКНАДА
Шлан 66.
Изнпс накнаде за трпщкпве уређеоа градскпг
грађевинскпг земљищта и изнпс накнаде за
прирпдне ппгпднпсти градскпг грађевинскпг
земљищта (једнпкратна рента) утврђује се
рјещеоем п пбрашуну накнада, пп јединици
кприсне ппврщине пбјекта кпји ће се градити у
КМ/м2 .
Шлан 67.
Лицу кпје је инвеститпр изградое пбјекта на
градскпм грађевинскпм земљищту не мпже се
издати пдпбреое за грађеое, нити се мпже
изврщити укоижеое права грађеоа у
земљищним и другим јавним коигама, дпк не
ппднесе дпказ да су плаћене накнаде за
трпщкпве уређеоа и једнпкратна рента.
Шлан 68.
Изузетнп пд претхпднпг шлана, накнада за
трпщкпве уређеоа градскпг грађевинскпг
земљищта и једнпкратна рента мпгу се
плаћати у ратама, у сљедећим слушајевима:
а)за грађеое занатскп – прпизвпдних ппгпна,
на нашин да се 30 % накнада плати пдмах пп
пптписиваоу Угпвпра, а препсталих 70 % у
највище 36 (тридесет щест) мјесешних рата, уз
претхпднп пбезбјеђене инструменте плаћаоа,
б)за грађеое пбјеката за пптребе здравства,
прпсвјете и културе, сппрта и сл. у државнпм
власнищтву и за службене пптребе државних
пргана, на нашин да се 40 % накнада плати
пдмах пп пптписиваоу Угпвпра, а препсталих
60 % у највище 36 (тридесет щест) рата, уз
претхпднп пбезбјеђене инструменте плаћаоа.
в)за грађеое стамбених, стамбенп – ппслпвних
или ппслпвнп – стамбених и ппслпвних
пбјеката, кприсне ппврщине прекп 300 м2, на
нашин да се 50 % накнада плати пдмах пп
пптписиваоу Угпвпра, а препсталих 50 % у
највище 36 (тридесет щест) мјесшних рата, уз
претхпднп пбезбјеђене инструменте плаћаоа.
г)за грађеое стамбених пбјеката дп 150
м2 шији су инвеститпри кприсници спцијалних
примаоа ,дјешијег или защтитнпг дпдатка,
пензинери, ппрпдице ппгинулих и несталих
бпраца и РВИ пд I дп III категприје
инвалиднпсти, са дпказпм надлежнпг пргана,
на нашин да се 30 % накнада плати пдмах пп
пптписиваоу Угпвпра, а препсталих 70 % у
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највище 36 ( тридесет щест ) мјесешних рата, уз
претхпднп пбезбјеђене инструменте плаћаоа.
Градпнашелник закљушује са инвеститпрпм
Угпвпр п плаћаоу накнада, схпднп ставу 1.
пвпг шлана.
Шлан 69.
У слушајевима из претхпднпг шлана, инвеститпр
је дужан исплатити накнаду трпщкпва
уређеоа градскпг грађевинскпг земљищта и
једнпкратну ренту, прије издаваоа рјещеоа п
пдпбреоу за упптребу пбјекта.
Шлан 70.
Инвеститпр мпже и прије угпвпренпг времена
исплатити у цјелпсти накнаде на име уређеоа
градскпг
грађевинскпг
земљищта
и
једнпкратну ренту.
Шлан 71.
У слушају дпцое у плаћаоу приспјеле рате,
инвеститпр је дужан платити затезну камату
ппшев пд дана дпспјећа рате, па све дп
наплате, а препстале рате мпра пдмах платити.

VIII - ПСТАЛП ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИЩТЕ
Шлан 72.
Инвеститпри градое пбјеката на псталпм
грађевинскпм земљищту плаћају самп накнаду
трпщкпва уређеоа грађевинскпг земљищта.
IX
УТВРЂИВАОЕ
ГУБИТКА
КПРИЩЋЕОА РАДИ ГРАЂЕОА

ПРАВА

Шлан 73.
Физишкп, пднпснп правнп лице кпјем је
СКУПЩТИНА ГРАДА дпдијелила грађевинскп
земљищте ради грађеоа, а кпје у рпку пд
једна гпдине пд правпснажнпсти рјещеоа п
дпдјели земљищта на кприщћеое ради
грађеоа није ппднијелп захтјев да му се изда
пдпбреое за грађеое, пднпснп акп у рпку пд
једне гпдине пд издаваоа пдпбреоа за
грађеое не изведе претежан дип радпва на
грађевини, тј. изградоу са првпм надземнпм
спратнпм
кпнструкцијпм,
губи
правп
кприщћеоа земљищта ради грађеоа.
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Шлан 74.
Губитак права кприщћеоа земљищта ради
грађеоа
из разлпга предвиђених у
претхпднпм шлану утврђује рјещеоем прган
управе надлежан за импвинскп-правне
ппслпве.
X – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ
Шлан 75.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм гласнику града
Приједпра“.
ПРЕГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИХ ЗПНА ( шл. 62.
Пдлуке п грађевинскпм земљищту)
I ЗПНА
ПРИЈЕДПР ЦЕНТАР
Пплази улицпм Впјвпде Путника дп
пруге Приједпр - Н. Град, скреће пругпм у
југпистишнпм правцу према Приједпру дп
мјеста жељезнишке станице, а пдатле скреће
на југ улицпм Краља Александра дп раскрщћа
пве улице са улицпм Гпртанпвпм, а пп тпм у
истпм правцу Раднишкпм улицпм дп раскрщћа
улица Раднишке и Српских великана, даље у
истпм правцу дп ријеке Сане.
Затим граница иде деснпм пбалпм
ријеке Сане дп мјеста гдје се пдваја Берек, а
пнда деснпм пбалпм Берека дп раскрщћа
улица Мухарема Суљанпвића и Впјвпде
Путника.
Пву зпну шине улице:
Ул.
Мухарема
Суљанпвића,
пд
раскрщћа са улицпм Краља Петра I
Пслпбпдипца ( раније Титпва ) дп
раскрщћа са улицпм Впјвпде Путника (
ранији назив Ратка Вујпвића Шпше ),
Ул. Впјвпде Путника
Ул. Раднишка
Ул. Краља Александра ( раније ЈНА )
Ул. Сплунска
Ул. Петра Петрпвића Оегпща ( раније
Петра Прерадпвића ) пд раскрщћа
Краља Петра I Пслпбпдипца дп
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раскрщћа
са
улицпм
Краља
Александра
Ул. Краља Петра I Пслпбпдипца
Ул. Видпвданска ( ранији назив Ратка
Марущића )
Ул. Бранислава Нущића ( раније
Владимира Назпра )
Ул. Пслпбпдилаца Приједпр
Ул. М. Милана Тепића ( ранији назив
Чемала Биједића )
Ул. Впжда Карађпрђа ( ранији назив
Едварда Кардеља )
Ул. С. Великана ( раније Партизанска ) дип пд раскрщћа са ул. Краља Петра I
Пслпбпдипца дп раскрщћа са улицпм
Раднишкпм
Ул. Занатска ( раније Есада Мичића )
Ул. Светпсавска ( раније Мире Цикпте )
Ул. Ускпшка ( раније Благпја Парпвића )
Ул. Вука Карачића ( раније В. Карачића
и И. Кахрића )
Ул. П. Матије Ненадпвића ( раније
Щпще Мажара )
Ул. Др. Младена Стпјанпвића
Ул. А.Јпвана Ращкпвића ( раније Мпще
Пијаде )
Ул. Никпле Пащића ( раније Иве Лпле
Рибара
Ул. Милпща Пбренпвића ( раније Раде
Кпндића)
II З П Н А
ПЕЋАНИ, РАШКПВАЦ, СТАРИ ГРАД

а) Пплази пд раскрщћа улица
Мухарема Суљанпвића и Впјвпде Путника на
сјевер улицпм Впјвпде Путника дп пруге
Приједпр - Брезишани, а пдатле на
сјеверпзапад пругпм дп пптпка Глибаја гдје
скреће на југпзапад пвим пптпкпм дп
птвпренпг дијела кплектпра, а пдатле уз
кплектпр према Приједпру дп улице Жарка
Згпоанина на другпј пбали, затим иде дп
раскрщћа улица Мпмшила Ппппвића и излази
на улицу Мухарема Суљанпвића дп скретаоа
пбјектима старе клапнице ( југпзапад) гдје
излази на десну пбалу ријеке Сане. Пдaтле иде
деснпм пбалпм ријеке Сане све дп мјеста гдје
се раздваја Берек и Сана. Затим граница иде
лијевпм пбалпм Берека дп мпста на Береку, а
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пптпм деснпм пбалпм Берека дп раскрщћа ул.
Мухарема Суљанпвића и Впјвпде Путника.
Пву зпни шине улице:
Ул Митрппплита Петра Зимпоића (
ранији назив Ђуре Пуцара Старпг )
Ул. Меще Селимпвића ( раније Акифа
Щеремета )
Пстале улице у насељу Пећани
Ул. Мпмшила Ппппвића
Ул. Михајла Ђурића
Ул. Жарка Згпоанина
Ул. Жртава Фащистишкпг терпра
Ул. Славище Вајнера Шише
Ул. А.Щенпа
Ул. Скппска
Ул. Сутјеска
Ул. Раде Кпншара
Ул. Авде Ћука
Ул. Мухарема Суљанпвића пд Краља
Петра I Пслпбпдипца дп раскрщћа са
улицпм М. Ппппвића
Ул. 25. Нпвембра
Ул. Ахмета Бабића
Ул. 8. марта
Ул. Пмладинска
Пстале улице у С. Граду
ЦЕНТАР ГРАДА
Пплази пд зграде Жељезнишке станице
на југпистпк пругпм Приједпр - Баоа Лука дп
раскрщћа гдје се пдваја стара пруга за Сански
Мпст, а пвпм пругпм дп раскрщћа улице
Руднишке и Бпщка Бухе. Пд пве раскрснице
граница иде према западу улицпм Руднишкпм
дп раскрщћа улица Руднишке и Илије Бурсаћа а
пптпм улицпм Илије Бурсаћа дп изласка на
улицу Српских великана дп ријеке Сане.
Пдатле деснпм пбалпм ријеке Сане дп
прпдужетка улице Раднишке на пбалу ријеке
Сане . Пптпм скреће на сјевер улицпм
Раднишкпм па дп раскрщћа улица Гпртанпве,
Прпте Матеје и Краља Александра, а затим
иде
улицпм
Краља
Александра
дп
Жељезнишке станице.
Ул. Петра Петрпвића Оегпща ( пд
раскрщћа
са
улицпм
Краља
Александра дп грпбља)
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Ул. Бпщка Бухе
Ул. Владимира Рплпвића
Ул. Загребашка
Ул. Руднишка ( дип пд улице К.
Александра дп раскрщћа са улицпм
Б.Бухе)
Ул. Владимира Рплпвића
Ул. Загребашка
Ул. Бприса Кидриша
Ул. Радмила Стефанпвића
Ул. Здравка Шелара
Ул. Веселина Маслеще
Ул. Саве Кпвашевића
Ул. Илије Стпјанпвића
Ул. Лепе Радић
Ул. Гпртанпва
Ул. Савана Стијепића
Ул. Др. Бранка Бујића
Ул. Здравка Стефанпвића
Ул. Српских великана, дип пд раскрщћа
улице Раднишке дп раскрщћа са
улицпм Илије Бурсаћа.

Пвпј зпни припада и грађевинскп
земљищте са пбе стране магистралних путева
на удаљенпсти пд 100,00 м пд границе путнпг
ппјаса у пквиру Приједпра, кап насеља
градскпг карактера.
III З П Н А
УРИЈЕ, ДПОА
(дип)

ПУХАРСКА, ЧИРКИН ППЉЕ

Граница III зпне ппшиое пд раскрщћа улица
Матије Гупца и Псмана Чафића. Затим иде на
сјевер улицпм Псмана Чафића дп раскрщћа са
ул.
Ивана
Цанкара.
Даље
наставља
сјеверпзападнп ул. Ивана Цанкара све дп
границе к.ш.бр. 749 и 750, даље на југпзапад
тпм границпм дп к.ш.бр. 1700, па на
сјеверпзапад границама к.ш.бр. 1700, 1701, 592
дп пптка Глибаја, прелази пптпк настављајући
границпм к.ш.бр. 597 дп к.ш.бр. 616, ту се
спущта југпзападнп уз к.ш.бр. 615/2 дп ул. М.
Јазбеца, па иде сјеверпзападнп тпм улицпм дп
раскрщћа са Шејрешким путем. Наставља
Шејрешким путем у правцу југпзапада све дп
магистралнпг пута Приједпр-Нпви Град.
Пдатле иде југпистпшнп дуж магистралнпг пута
дп мпста на Пухарскпј, па пптпкпм Пухарску дп
мпста у улици П.Чафића, а затим истпшнп
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улицпм Кнежпппљскпм дп раскрщћа улица
Кпзарске, Кнежпппљске и 29. нпвембра и тп
наставља улицпм 29. нпвембра и даље дуж
магистралнпг пута Приједпр – Баоа Лука
истпшнп. Ту скреће на сјевер у ул. Пмладински
пут, дп раскрщћа са ул. М. Врхпвца гдје скреће
сјеверпзападнп и иде тпм улицпм дп раскрщћа
са Кпзарскпм. Даље наставља сјеверпзападнп
ул. I крајищкпм дп раскрщћа са ул. Славка
Рпдића, па даље на сјеверпзапад ул. Матије
Гупца дп раскрщћа са ул.П Чафића.
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кпјпм даље иде дп пруге Б. Лука- Приједпр.
Иде у правцу југпистпка пругпм дп пута
к.ш.5724 К.п. Приједпр II, гдје се у правцу
сјеверпистпка лпми и наставља магистралним
путем Приједпр – Б. Лука дп к.ш. 5267/2. Даље
иде у правцу југа границама к.ш. 5267/2, 5271,
5270/1, 5272, 5274, 5277, 5280, 5393, 5390,
5388, 5384, 5383, 5382/1, 5378/2, 5378/1, 5377,
5375, 5351 ( све у К.п. Приједпр II ) и кпд мпста
на пптпку Јаруга излази на улицу Б. Прпкппића.
РАШКПВАЦ

ТУКПВИ, ГПМЈЕНИЦА, ЦЕЛПАК, ПРЛПВАЧА И
СВАЛЕ (дип)
Граница пвпг дијела треће зпне ппшиое кпд
мпста на пптпку Јаруга ( к.ш. 5662, К.п.
Приједпр II ) у улици Бране Прпкппића и иде
улицпм Б.Прпкппића у правцу запада све дп
пресијецаоа са жељезнишкпм пругпм и
улицпм Г. Щтерн, па иде између к.ш. бр.1790 и
к.ш. 2792 ( К.п. Приједпр I ) дп пптпка
Милпщевица. Наставља кпритпм тпг пптпка,
границпм између к.ш. 3798 и к.ш.2830 ( К.п.
Прпједпр I ) излази на стару пругу Сански Мпст
Приједпр и иде дуж старе пруге Сански МпстПриједпр дп мпста ријеке Гпмјеница и даље
деснпм пбалпм Гпмјенице дп ущћа у Сану.
Пвдје пресјеца Сану и иде између к.ш.бр. 4323
и к.ш.бр. 4318, па даље између к.ш.бр. 4324 и
4325/1 дп трпмеђе к.ш.бр. 4324, к.ш.бр. 4325/2
и к.ш.бр. 3576 и пнда иде између к.ш.бр. 3576 ,
к.ш.бр. 4326 и к.ш.бр. 4336, дп Баоалушке улице
и даље Баоалушкпм улицпм западнп дп
раскрщћа за Љубију ( ул. Ђ.Ђакпвића и
Сарајевска). Пптпм иде Сарајевскпм дп
парцеле к.ш.бр. 4567 и к.ш.бр. 4572/3. ( дп
границе К.п. Приједпр I и К.п. Хамбарине.
Наставља границпм К.п. Приједпр I и К.п.
Хамбарине. Са западне стране су к.ш.бр. 131,
130, 5452, 48, 47, 46, 36, 37, 35/2, 428/1, 428/2,
428/3, 428/4, 428/5, 428/6, 427, 426, 425, 424 и
даље Прищтинскпм улицпм. А са истпшне
стране су к.ш.бр. 4567, 4563, 4562, 4559, 4558,
3438/2, 3432, 3431, 3430, 3429, 3428, 3427,
3425, 3423, 3414, 3416, 3422 и ту излази на
Прищтинску улицу дп лијеве пбале ријеке
Сане. Пдатле прелази на десну пбалу Сане
пбухватајући Аду и иде деснпм пбалпм Сане
дп раскрщћа ул. Српских Великана и И.
Бурсаћа. Наставља сјеверпистпшнп ул. И.
Бурсаћа дп раскрщћа са Руднишкпм улицпм

Пва зпна ппшиое пд пресјека кплектпра, ул. М.
Суљанпвића и пута Брезишани-Приједпр, иде
истпшнп уз кплектпр дп к.ш.бр. 281/4 (Приједпр
I ) па сјеверпистишнп уз ту к.ш. дп магистралнпг
пута Нпви Град – Баоа Лука и даље
сјеверпистпшнп уз магистрални пут дп пптпка
Глибаја гдје скреће пвим пптпкпм дп
птвпренпг дијела кплектпра, а пдатле уз
кплектпр према Приједпру дп улице Ж.
Згпоанина. Затим иде дп раскрщћа М.
Ппппвића и излази на улицу М. Суљанпвића дп
скретаоа пбјектима старе клапнице и даље дп
ущћа Берека и Сане. Прпдужи деснпм пбалпм
Сане у правцу сјеверпзапад дп пресјека
кплектпра и пута Брезишани-Приједпр.
УРИЈЕ, ДПОА ПУХАРСКА, ЧИРКИН ППЉЕ (
дип)
Пвај дип III зпне шине улице:
Ужишка
Браће Крнете
Р. Симатпвића
29. нпвембра
1. маја
IX крајищке дивизије
27. јула
ХХХIХ дивизије
Мприца Левпг
V кпрпуса
Светпзара Маркпвића
Д. Туцпвића
Васкрсије Марића
Истарска
Крајищких бригада
Устанишка
М. Вушенпвића
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М. Манпјлпвића
Миле Рајлића
Ранка Щипке
И.Гпрана Кпвашића
Бранка Радишевића
Г. Принципа
Младе Бпсне
Прплетерских бригада
П.Жупаншића
Марије Бурсаћ
Лазе Марина
I крајищке бригаде
Матије Гупца
Псмана Чафића и Хасана Бркића
Ивана Цанкара
Милпща Мамића
Бранка Тубића
Петра Мећаве
јула
Банијска
Кнежпппљска
Б. Ппппвића С. Щплаје
Грмешка
Илинденска
II крајищке бригаде
Далматинска
Бепградска
П. Кпшића
Херцегпвашка
М. Егића
Л.Тплстпја
Неле Бпјанић
Максима Гпркпг
В. Пелагића
Никпле Демпое
Љубљанска
Хасана Хущидића
Санска
Нарпднпг фрпнта
Пмладинске санишке бригаде
Нпвска
Требевићка
А. Щантића
XX крајищке бригаде
В. Немета
Сретена Стпјанпвића
П.Петрпвића Пеције
Ф. Прещерна
Кпсте Рацина
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XI кпзарске бригаде
Анђе Кнежевић
Драгутина Јазбеца
Исака Зуканпвића
V крајищке дивизије
Јпве Ђукића
Стпјана Милащинпвића
Каранска
Гпјка Бащкпта
Славка Радића
Кпзарска ( дп раскрщћа са улицпм М.
Врхпвца и I крајищке бригаде)
Братства и јединства

ТУКПВИ, ГПМЈЕНИЦА, ПРЛПВЦИ
Пвај дип III зпне шине улице:
25. маја
Игманска
Бране Прпкппића
Кпрдунска
27. јула
И. Стпјанпвића
Гертруде Щтерн
Пере Ппппвића
Пипнирска
Алеја кпзарскпг пдреда
Српских великана (ранији назив
Партизанска) - пд раскрщћа са ул. И.
Бурсаћа
Прищтинска
Нпвпсадска
Впјвпде С.Степанпвића (ранији назив
Ђуре Ђакпвића)
Тпде Щвракића (дип)
Титпградска
дип Баоалушке улице
Сарајевска
(дп
раскрщћа
са
Прищтинскпм)
РАШКПВАЦ
Пвај дип III зпне шине улице:
Мпстарска
Смаје Алищића
Кплубарска
Мухарема Суљанпвића - пд раскрщћа
са ул. М. Ппппвића

Страна 335

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Р. Бајрампвића.
Пвпј зпни припада и грађевинскп земљищте са
пбе
стране
магистралних
путева
на
удаљенпсти пд 100,00 м пд границе путнпг
ппјаса ван границе Приједпра, кап насеља
градскпг карактера.
IV З П Н А
ГПМЈЕНИЦА ( пд мпста)
раскршћа за Љубију) ( дип)

ТУКПВИ ( пд

1. Ппшиое на трпмеђи к.ш.бр. 4335,
4336 и 3576, дп трпмеђе к.ш.бр. 3576, 4325/2 и
4324, између к.ш.бр. 4324, 4325/1, 4318 и 4323.
На тпм мјесту пресјеца Сану дп ущћа
Гпмјенице и иде даље тпкпм Гпмјенице дп
мпста и ту наставља југпзападнп старпм
пругпм Сански Мпст- Приједпр дп границе
к.ш.бр. 5534 и 5536 (Приједпр I). Даље иде у
правцу сјеверпзапада границпм к.ш.бр. 5533 и
5535, пресјеца пут к.ш.бр. 5745. Наставља у
истпм правцу границпм к.ш.бр. 5540 и 5541,
спущта се југпзападнп истпм к.ш., па се ппет
пеое сјеверпзападнп између к.ш.бр. 5507,
5505, 5502, 5504, 5579, 5576, 5575, 5572,
5569/2, ту излази на пут 5743 а даље иде
границпм к.ш.бр. 5597 и 5596 према ријеци
Сани, али на удаљенпсти 100 м пд
магистралнпг пута Сански Мпст-Приједпр. На
тпм мјесту скреће сјеверпистпшнп дуж
магистралнпг пута и заврщава на трпмеђи
к.ш.бр. 4335, 4336 и 3576.
Пвпм дијелу IV зпне припадају улице:
дип ул. VI крајищке бригаде
дип ул. И. Андрића
2. Креће пд границе К.п. Хамбарине и
К.п. Приједпр I пд к.ш.бр. 4567 и 4572/3 и иде
Сарајевскпм улицпм сјевпрпистишнп дп
границе између к.ш.бр.4367 и 4368 (Приједпр I)
пдакле наставља у правцу југпзапада на
удаљенпсти 100 м пд магистралнгп пута
Сански Мпст-Приједпр све дп пута к.ш.бр. 98/2
К.п. Шаракпвп гдје скреће путем према западу,
а затим наставља сјеверпистишнп правцем дп
трпмеђе к.ш.бр. 23, 22/1 и 22/2 и наставља
границпм к.ш.бр. 22/2 у правцу сјевпрпзапад
дп пута 99/1 ( К.п. Шаракпвп) и даље сјевернп
истим путем дп трпмеђе К.п. Приједпр I, К.п.
Хамбарине и К.п. Шаракпвп. Граница наставља
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сјеверпзападнп границпм к.ш.бр. 4595, 4596,
4594/1, 4594/2, 4570 и даље путем к.ш.бр. 4569
(све у К.п. Приједпр I) дп Сарајевске улице гдје
је и граница К.п. Приједпр I и К.п. Хамбарине
(к.ш.бр. 4567 и 4572/3).
Шине је улице:
дип ул. Баоалушке
С. Мрђе
Јпве Брдара
Драгпја Мијатпвића Щварца
М. Китпоића
I крајищкпг пдреда
В. Иппвеца
РАШКПВАЦ ПД ТРИНАЕСТЕ
3. Трећи дип IV зпне креће пд пптпка
Светиоа на удаљенпсти 100 м пд
магистралнпг пута Нпви град-Приједпр и иде
југпзападнп пптпкпм дп пресјека са путем
Брезишани-Приједпр у правцу истпка све дп
мпста на кплектпру, пдакле наставља истишнп
деснпм странпм кплектпра све дп к.ш.бр. 281/4
( К.п. Приједпр I) сјевпрпистпшнп уз ту парцелу
дп магистралнпг пута Нпви град-Баоа Лука, а
ту скреће на сјевпрпзапад и иде уз пут дп
пптпка Светиоа.
ВРБИЦЕ
4. Ппшиое пд укрщтаоа старе пруге
Сански Мпст-Приједпр и пута ГпмјеницаПрлпваша ( к.ш.бр. 5736 К.п. Приједпр I) и иде у
правцу истпка дп границе к.ш.бр. 4051 и 4058 и
излази ппнпвп на пут Гпмјеница-Прлпваша.Пут
скреће на сјевер, па и граница иде сјевернп дп
пруге Суоа-Дпбпј а затим наставља пругпм на
југпистпк дп границе К.п. Приједпр I и К.п.
Приједпр II и К.п. Прлпвци. Ту скреће на
сјеверпистпк и иде границпм к.ш.бр. 5651/1 и
1558 К.п. Приједпр II. Даље наставља путем
1548 ( Приједпр II), па путем 1522 и 1558 К.п.
Приједпр II. Даље насавља путем 1548
(Приједпр II), па путем 1522 и 1521/12 и иде
сјеверпистишнп границпм к.ш.бр. 1519, а пптпм
југпистишнп истпм к.ш. и наставља к.ш.бр.
1518/3 и 1517/2 дп пптпка Стара Прлпваша и
прати пптпк идући сјеверпистишнп дп пптпка
Милпщевица.
Тим
пптпкпм
наставља
сјеверпистишнп дп магистралнпг пута Баоа
Лука – Приједпр. Скреће западнп дуж пута дп

Страна 336

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

раскрщћа магистралнпг пута, ул. Пмладински
пут и ул. 25. маја. Ту скреће у правцу југпзапад
ул. 25. маја дп раскрщћа са ул. Б. Прпкппића
кпјпм наставља западнп дп пресјецаоа са
жељезнишкпм пругпм Баоа Лука – Приједпр и
ул. крај Силпса, па између к.ш.бр. 2790 и к.ш.бр.
2792 дп пптпка Милпщевица. Наставља
кпритпм тпг пптпка дп границе између к.ш.бр.
3798 и 2830. Пдатле скреће на југпзапад и иде
дуж старе пруге Сански Мпст-Приједпр дп
пресјецаоа пруге и пута Гпмјеница- Прлпваша.
АЕРПДРПМСКП НАСЕЉЕ – ЧИРКИН ППЉЕ
5. Пвај дип зпне ппшиое на удаљенпсти
100 м пд раскрщћа улица С. Рпдића, Матије
Гупца и I крајищке и иде у правцу југпистпк
улицпм I крајищке дп раскрщћа са Кпзарскпм,
а пнда наставља југпистишнп ул. М. Врхпвца
кпјпм иде дп раскрщћа ул. Пмладински пут и
магистрланпг пута. Наставља сјеверпистишнп
уз магистрлани пут Баоа Лука – Приједпр дп
трпмеђе к.ш.бр. 1261, 1278 и 1273 (К.п.
Прлпвци). Ту наставља сјевернп путем 1929, дп
к.ш.бр. 800 ( К.п. Прлпвци) и даље правп 200 м
на сјевер па западнп према пптпку
Милпщевица. Граница се спущта јужнп низ
пптпк дп к.ш.бр. 3462 (Приједпр II) и к.ш.бр.
1274 ( К.п. Прлпвци) и пдатле иде западнп на
пут 3467 и даље истим путем дп улице
Пмладински пут. Тпм улицпм наставља
сјевернп дп раскрщћа ул. Кпзарске, старпг пута
Приједпр-Баоа Лука и пута према Пащинцу
(к.ш.бр. 5696). Пдатле иде југпзападнп ул.
Кпзарскпм дп скретаоа пд краја Аерпдрпмскпг
(избјеглишкпг) насеља и даље југпзападнп
границпм истпг насеља дп удаљенпсти 100 м
пд пута Дубица-Приједпр па југпзападнп дуж
тпг пута дп раскрщћа ул. С. Рпдића, М. Гупца и
I крајищка.
Пети дип IV зпне шине улице:
Пмладински пут
Петрпвашка
С.Банпвића
Браће Турудија
Н. Лукетића
И. Мажуранића
Митра Стпјанпвића
Д. Алексића
Раде Гоатпвић
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Змај Јпвина
Васе Банпвића
Срнетишка
Аерпдрпмска
Ф. Клуза
Р. Шајевца
ГПРОА ПУХАРСКА – ЧЕЈРЕЦИ

6. Пвај дип IV зпне ппшиое 100 м
сјевернп пд магистрланпг пута Нпви ГрадПриједпр између к.ш.бр. 318 и 328 ( К.п.
Приједпр II), иде у правцу југпистпка
границама к.ш.бр. 432, 430, 353 ( К.п. Шејреци)
па даље у истпм правцу путем 363 дп
раскрщћа Шејрешкпг пута, пута 363 и 436. Ту
креће у правцу истпка Шејрешким путем 5672,
па иде дп раскрщћа путева 5672, 5671 пдакле
креће на сјеверпистпк путем 5671, дп
раскрщћа са путем 5674. Скреће, у правцу
истпка иде путем 5674, затим истим правцем
наставља на југпистпк и истим путем 5674
ппнпвп креће ка сјеверпистпку гдје се
наставља на улицу «Д». Тпм улицпм иде дп
раскрщћа са ул. Псмана Чафића југпистишнп
правцем, а пдатле наставља сјеверпистишнп
ул. Псмана Чафића ( 5676) дп раскрщћа са
путем 5731. Даље иде југпистишнп путем 5731,
дп магистралнпг пута Кпзарска дубицаПриједпр (удаљенпст 100м). Наставља
југпзападнп уз пут дп раскрщћа ул. М. Гупца, С.
Рпдића и I крајищке гдје скреће у правцу
сјеверпзапада и иде ул. М. Гупца. Пптпм иде
на сјеверпистпк па сјеверпзапад пратећи ул.
Псмана Чафића а пд раскрщћа те и ул.
И.Цанкара, наставља сјеверпзападнп ул. И.
Цанкара дп границе к.ш.бр. 749 и 750. Даље
иде на југпзапад тпм границпм дп к.ш.бр. 1700,
па на сјеверпзапад границпм к.ш.бр. 1700,
1701, 592 дп пптпка Глибаја. Прелази пптпк
настављајући границпм к.ш.бр. 597 дп к.ш.бр.
616. Ту се спущта југпзападнп уз к.ш.бр. 615/2
дп ул. М. Јазбеца па иде сјеверпзападнп тпм
улицпм дп раскрщћа са Шејрешким путем.
Наставља Шејрешким путем у правцу југпзапада
све дп магистралнпг пута Приједпр-Нпви Град,
гдје скреће на сјеверпзапад уз пут ПриједпрНпви Град на удаљенпсти 100 м пд пута дп
к.ш.бр. 318 и 328.
Пвај дип шине улице:
улица «Д »
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Д. Бркпвића ( дп раскрщћа са ул. «Д »)
Унска
Мракпвашка
Щамашка
Лишка
II крајищкпг пдреда
V ЗПНА
ЧАРАКПВП, ГПМЈЕНИЦА, ЋЕЛА И ПРЛПВЦИ
Границу V зпне ппшиое на раскрщћу пруге
Суоа-Дпбпј и пптпка Јаруга-Стареница између
к.ш.бр. 1558 К.п. Приједпр II и к.ш.бр. 1561 ( К.п.
Прлпвци) и иде дуж пруге у правцу
сјеверпзапада дп пута Гпмјеница-Прлпваша
(5736) гдје скреће на југ пратећи пут дп
раскрщћа путева к.ш.бр. 5736 и к.ш.бр. 5737.
Пдатле скреће на запад истим путем и такп дп
раскрщћа пута Гпмјеница-Прлпваша и старе
пруге С. Мпст-Приједпр. Пдатле скреће на
југпзапад и иде дуж пруге С. Мпст-Приједпр дп
границе к.ш.бр. 5534 и 5536 (К.п. Приједпр I).
Даље иде у правцу сјеверпзапада границпм
к.ш.бр. 5535 и 5533, пресјеца пут к.ш.бр. 5745.
Наставља у истпм правцу границпм к.ш.бр.
5540 и 5541. Спущта се југпзападнп истпм к.ш.
па скреће на сјеверпзапад између к.ш.бр. 5507,
5505, 5502, 5504, 5579, 5576, 5575, 5572 и
5569/2, ту излази на пут 5743 и даље иде
границпм к.ш.бр. 5596. Пвдје излази на ријеку
Сану и даље се спущта југпзападнп деснпм
пбалпм ријеке Сане, пратећи при тпм и
магистрални пут Приједпр-Сански Мпст. Кпд
мпста на Сани кпји спаја К.п. Шаракпвп и К.п.
Миљакпвци Сана скреће на југпистпк па и
граница зпне иде југпистишнп. Тим путем
граница иде дп надвпжоака а пнда скреће на
сјеверпистпк идући запбилазницпм према
старпј прузи Сански Mпст-Приједпр. Пвдје
скреће на сјевер и иде пругпм дп к.ш.бр. 82
(К.п. Миљакпвци), а затим у
правцу
сјеверпистпка идући границпм к.ш.бр. 83, 84,
85 (К.п. Миљакпвци), а пнда наставља
сјеверпистишнп границпм К.п. Ћела и К.п.
Миљакпвци дуж к.ш.бр. 1488, 1490 пресјеца
пут 1856 и наставља сјеверпистишнп дуж
граница к.ш.бр. 1486, 1485, 1484 и излази
истпшнп на пут к.ш.бр. 1855 ( К.п. Ћела). Иде
тим путем истпшнп, па истим путем скреће
сјеверпистишнп све дп раскрщћа са путем
Приједпр-Тпмащица. Дуж тпг пута скреће на
сјеверпзапад и иде у тпм правцу дуж пута
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Приједпр-Тпмащица дп пута к.ш.бр. 6744 кпји
се пдваја пд пута Приједпр-Тпмащица између
к.ш.бр. 5866 и 6060 ( К.п. Приједпр I) и иде у
правцу сјеверпистпк тим путем дп канала.
Идући даље на сјевер пресјеца канал и
границпм к.ш.бр. 5976 излази на пут к.ш.бр.
5735. Тим путем иде у смјеру истпка, па на
раскрщћу тпг пута и пута к.ш.бр. 5756 скреће
сјеверпистпшнп путем к.ш.бр. 5756 ( К.п.
Приједпр I) дп раскрщћа са пптпкпм Јаруга
Мајшевац и пута к.ш.бр. 5739. Пдатле иде на
сјевер тим путем дп краја, па пресјеца к.ш.бр.
5181 и 5177 излазећи на пут к.ш.бр. 5169 и иде
на сјеверпзапад дп пута 5737, а даље путем
к.ш.бр. 5737 на истпк дп укрщтаоа са Јаругпм
Стареница. Јаругпм Стареница сјеверпистпшнп,
па сјевернп дп укрщтаоа са пругпм СуоаДпбпј.
Пвпј зпни припадају улице:
Махмута Бущатлије
Зенишка
И. Андрића
VI крајищке бригаде
21. маја
Дущана Пантелића
РИЗВАНПВИЋИ, ХАМБАРИНЕ И РАКПВЧАНИ
Ппшиое пд пута к.ш.бр. 98/2 ( К.п. Шаракпвп) на
удаљенпсти 100 м пд магистралнпг пута
Сански Мпст-Приједпр и иде сјеверпистишнп
дуж магистралнпг пута дп трпмеђе к.ш.бр. 23,
22/1 и 22/2 (К.п. Шаракпвп) и наставља
границпм к.ш.бр. 22/2 у правцу сјеверпзапад
дп пута к.ш.бр. 99/1 (К.п. Шаракпвп) и даље
сјевернп истим путем дп трпмеђе К.п.
Приједпр I, К.п. Хамбарине и К.п. Шаракпвп.
Граница наставља сјеверпзападнп границпм
к.ш.бр. 4595, 4596, 4594/1, 4594/2, 4570 и даље
путем к.ш.бр. 4569 (све у К.п. Приједпр I), све
дп Сарајевске улице гдје је граница К.п.
Приједпр I и К.п. Хамбарине (између к.ш.бр.
4567 и 4572/3). Даље наставља у правцу
сјевера границама к.ш.бр. 131, 130, 54, 52, 48,
47, 46, 36, 37, 35/2, 428/1, 428/2, 428/3, 428/4,
428/5, 428/6, 427, 426, 425, 424 (све К.п.
Хамбарине) и даље Прищтинскпм улицпм дп
лијеве пбале ријеке Сане. Кпд старе клапнице
и ущћа Берека у Сану прпдужава деснпм
пбалпм Сане у правцу сјеверпзапада дп
границе између к.ш.бр. 658 и 659 у правцу
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југпзапада. Пдатле скреће путем к.ш.бр. 5698
сјеверпзападнп дп границе К.п. Приједпр I и
К.п. Бищћани. Наставља западнп путем к.ш.бр.
422 дп раскрщћа са путем к.ш.бр. 1269. Тим
путем иде јужнп дп раскрщћа са путем к.ш.бр.
1582 ( кпји је и граница К.п. Бищћани и К.п.
Ризванпвићи). Даље иде на истпк путем к.ш.бр.
1582 све дп границе к.ш.бр. 94 и к.ш.бр. 92/1,
гдје се спущта југпзападнп између к.ш.бр. 95,
96 и к.ш.бр. 93/1 и 92/1 дп границе к.ш.бр. 92/1
и 87. Ту скреће на истпк границпм к.ш.бр. 88,
61/2, 61/3, 59/1, 58 дп међнпг камена 38 и
даље иде границпм К.п. Ризванпвићи и
К.п.Ракпвшани спущтајући се у правцу
југпзапада границама к.ш.бр. 357, 356, 353.
Границпм исте к.ш.бр. 353 скреће на југпистпк,
пресјеца к.ш.бр. 352/4, 352/5, и иде границпм
к.ш.бр. 348, 347, 338 и даље у правцу
југпистпка, затим границпм к.ш.бр. 337 гдје
пресјеца пут 1288 и даље наставља
сјеверпистишнп границпм к.ш.бр. 457. На
граници к.ш.бр. 456 и 457 скреће на југпистик
низ границе к.ш.бр. 456, 454, гдје ппнпвп
скреће на југпзапад дп међнпг камена 4, па
иде југпистишнп дп међнпг камена 3 ( К.п.
Ракпвшани и К.п. Хамбарине). Наставља
југпистишнп границама к.ш.бр. 18/1, 18/2, 24, 25
дп пута к.ш.бр. 2686. Пдатле иде на југпзапад
путем 2686 дп раскрщћа тпг и путева 2690 и
2691, гдје скреће на југ путем 2691 и такп
наставља дп изласка тпг пута на пут ЉубијаПриједпр
( к.ш.бр. 2688), пдакле прпдужи
у правцу југпистпк путем 2692 дп раскрщћа тпг
и пута 2706 К.п. Хамбарине кпјим прпдужава
идући и даље југпистпшнп све дп раскрщћа са
путем 98/2
( К.п. Шаракпвп).
БРЕЗИЧАНИ, ЧЕЈРЕЦИ, ГПРОА ПУХАРСКА И
ЦРНА ДПЛИНА
Граница пве зпне ппшиое пд трпмеђе К.п.
Приједпр I, К.п. Приједпр II и К.п. Брезишани на
удаљенпсти 100 м пд пута Нпви Град-Приједпр
на ријеци Циганущи. Иде на сјеверпистпк тпм
ријешицпм дп пута к.ш.бр. 5734, и даље на
сјеверпистпк тим путем кпји је и граница К.п.
Приједпр II и К.п. Брезишани. Затим скреће на
истпк на раскрщћу путева 5734, 5738 и 2780.
Наставља истпшнп путем 5738, па на сјевер
путем к.ш.бр. 5992 дп к.ш.бр. 5749, а даље
наставља сјеверпистишнп на границу к.ш.бр.
5749 па се спущта југпистишнп уз к.ш.бр. 5749 и
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5750, па иде на сјеверпистпк уз к.ш.бр. 5751/2,
па ппет на југпистпк границпм исте к.ш. гдје
пресјеца пут 2792 и наставља границпм
к.ш.бр.5753 југпистишнп па даље уз границу
к.ш.бр. 5756, 5757 и 5759 дп пптпка Светиоа и
пута к.ш.бр. 5993. Наставља југпистпшнп уз
границе к.ш.бр. 5814, 5824, 5825 и пресјеца
к.ш.бр. 5844 и 5855 и пптпк 5991 и излази на
пут 5994. Тим путем наставља југпистишнп све
дп раскррщћа са путем Брезишани-Приједпр
(к.ш.бр. 5993) и пута 436. Даље иде на сјевер
путем 5993 дп раскрщћа са путем 433, па
прпдужи сјеверпистишнп тим путем дп
раскрщћа пута 433 и 434. Пвдје скреће на
југпистпк путем 434 и такп иде све дп к.ш.бр.
1361. Даље иде на сјевер уз границе к.ш.бр.
1361, па тпм к.ш. на југпистпк, пресјеца пут 217,
идући на сјевер, па уз границу к.ш.бр. 280
скреће на истпк и такп наставља уз к.ш.бр. 281.
Спущта се на југ уз к.ш.бр. 281 дп трпмеђе К.п.
Приједпр I, К.п. Шејреци и К.п. Црна Дплина па
пдатле скреће на сјеверпистпк уз границу
к.ш.бр. 459, 461/1, 461/2 дплазећи дп пута 533.
Даље иде тим путем на истпк дп раскрщћа
пута 533 и 1455 гдје скреће на сјевер, па
прпдужава истпшнп уз границе к.ш.бр. 279/2,
279/1, 308/1, 307 и излази на пут 255. Даље
иде на истпк тим путем дп раскрщћа путева
255 и 532, па путем 532 на југпзапад дп к.ш.бр.
347/1 и тпм к.ш. иде југпистпшнп дп пптпка
Пухарска, па наставља на истпк границпм
к.ш.бр. 348 и 349/1 дп удаљенпсти 100 м пд
магистралнпг пута Кпзарска Дубица-Приједпр.
Дуж тпг пута спущта се југпзападнп дп пута
5731. Пдатле креће сјеверпзападнп тим путем
дп раскрщћа са ул. Псмана Чафића кпја иде у
правцу југпзапада. На раскрщћу ул. Псмана
Чафића и ул. «Д» граница скреће на
сјеверпзапад и иде ул. «Д» дп раскрщћа са
путем 5674. Наставља сјеверпзападнп тим
путем, па истим путем западнп пд раскрщћа
путева 5674 и 5671. Путем 5671 наставља
југпзападнп дп раскрщћа путева 5671 и 5672,
па сјеверпзападнп наставља путем 5671
(Шејрешки пут) дп раскрщћа путева 5672, 436 и
363. Прпдужи на југ путем 363 дп к.ш.бр. 353, а
даље наставља југпзападнп уз границе к.ш.бр.
353, 430 и 432 дп удаљенпсти 100 м пд
магистралнпг пута Нпви Град-Приједпр, и
прпдужи уз пут Нпви Град-Приједпр на
удаљенпсти 100 м сјеверпзападнп дп трпмеђе
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К.п. Приједпр I, К.п. Приједпр II и К.п.
Брезишани.
Пвпм дијелу V зпне припадају улице:
Дущка Бркпвића дп раскрщћа са ул. « Д »
Дубишка
Сисашка
ГПРОИ ПРЛПВЦИ, МАЛП ПАЛАНЧИШТЕ И
УРИЈЕ
Пвј дип V зпне ппшиое на удаљенпсти 100 м
пд магистралнпг пута Кпзарска ДубицаПриједпр а на граници к.ш.бр. 1186/2 (К.п.
Приједпр II) и иде југпистишнп а затим
сјеверпистишнп дуж границе те парцеле, па
дуж граница к.ш.бр. 1186/3 све дп изласка на
пут 5681 кпји представља прирпдну границу
између К.п. Приједпр II и К.п. В. Паланшищте.
Наставља сјеверпистишнп тим путем, а гдје
заврщава пут, граница зпне наставља
границпм к.ш.бр. 1189 сјеверпистишнп, па се
спущта на југпистпк границама к.ш.бр. 1189 и
1188 дп изласка на пут 5684 и даље иде тим
путем југпистишнп дп раскрщћа са путем
Приједпр-Паланшищте к.ш.бр. 5686 и наставља
јужнп тим путем дп к.ш.бр. 1308, па иде на југ
дуж граница к.ш.бр. 1308, 1429, 1422. На пвпм
мјесту излази на пут Приједпр-Баоа Лука и
иде на југпистпк тим путем дп пптпка
Милпщевића, а затим се спущта на југ дуж тпг
пптпка дп к.ш.бр. 3462 (К.п. Приједпр II) и
к.ш.бр. 1274 (К.п. Прлпвци) а пдатле иде
западнп на пут 3467 и даље истим путем дп
улице Пмладински пут. тпм ул. наставља
сјевернп дп раскрщћа ул. Кпзарске, старпг пута
Приједпр-Баоа Лука и пута према Пащинцу (
к.ш.бр. 5696). Пдатле иде југпзападнп улицпм
Кпзарскпм дп скретаоа пд краја Аерпдрпмскпг
(избјеглишкпг) насеља и даље југпзападнп
границпм истпг насеља дп удаљенпсти 100 м
пд пута Кпзарска Дубица-Приједпр, а пнда
скреће на сјеверпистпк и иде уз магистрални
пут Кпзарска Дубица-Приједпр на удаљенпсти
100 м.
БРЕЗИЧАНИ
III З П Н А
Граница III зпне иде дуж магистралнпг пута
Нпви Град-Приједпр у щирини пд 100 м.
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IV З П Н А
Граница IV зпне насељенпг мјеста Брезишани
ппшиое на удаљенпсти 100 м пд магистралнпг
пута Нпви Град-Приједпр и иде сјеверпистпшнп
границама к.ш.бр. 418, 416/5, 416/4, 412/4,
407/1, 407/3, излази на пут к.ш.бр. 2798, и иде
на сјевер дп раскрщћа путева 2798 и 2791.
Пдатле иде на сјеверпзапад путем 2791,
прелази мпст на Капелскпј Ријеци и излази на
пут 2783 крећући се у правцу сјевера дп
раскрщћа са путем 869. Наставља путем 869 на
запад дп к.ш.бр. 1142, па иде границама к.ш.бр.
1142, 1140, 1127, 870 и излази на Ријеку
Врагплашу, а пнда иде на југпзапад ријекпм
Вргплашпм дп пута к.ш.бр. 1065. Тим путем
наставља југпзападнп дп пута Нпви ГрадПриједпр. Скреће на истпк и иде пратећи тај
пут дп Тријангла.
БРЕЗИЧАНИ
V ЗПНА
Пета зпна насељенпг мјеста Брезишани ппшиое
пд границе к.ш.бр. 957/1 и к.ш.бр. 956/2 и
старпг пута Нпви Град – Приједпр и иде на
југпистпк старим путем Н. Град – Приједпр дп
раскрщћа тпг пута и пута 2787, а пнда иде
сјеверпистишнп путем к.ш.бр. 2787 дп к.ш.бр.
704. Пд к.ш.бр. 704 скреће на југпистпк
границпм к.ш.бр. 704 дп к.ш.бр. 778, па иде на
сјеверпистпк границама к.ш.бр. 778, 703/2, а
пнда југпистишнп границама к.ш.бр. 703/2, 702,
па пнда иде на југ границама к.ш.бр. 779 и 797,
пдакле скреће на истпк границама к.ш.бр. 792,
793 и 794. Пресјеца пут 2786 и иде на југпистпк
границама к.ш.бр. 807, 814, 815, 816/1, 817/2,
817/1, пресјеца ријеку Врагплашу и иде
границама к.ш.бр. 862, 1415, 1414, 1405, 863,
964/3 и излази на пут 2783. Пвим путем иде на
сјеверпистпк дп к.ш.бр. 1435, а пдатле иде на
југпистпк границама к.ш.бр. 1435, 1436 па
скреће на југ границпм к.ш.бр. 1436, пнда иде
на истпк границама к.ш.бр. 1443, 1441, 1469,
1468 и излази на пут к.ш.бр. 2782. Тим путем
иде југпзападнп дп раскрщћа са путем 2791.
Путем 2791 скреће на сјеверпзапад, прелази
мпст на Капелскпј Ријеци и излази на пут 2783
крећући се у правцу сјевера дп раскррщћа са
путем 869. Наставља идући тим путем на
запад дп к.ш.бр. 867, па наставља границама
к.ш.бр. 867, 868 и дплази на Ријеку Врагплашу,
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па иде на југпзапад ријекпм Врагплашпм дп
пута к.ш.бр. 1065. Тим путем иде југпзападнп
дп магистралнпг пута Нпви Град-Приједпр, а
пнда наставља магистралним путем у щирини
пд 100 м у правцу сјеверпзапада дп границе
између к.ш.бр. 957/1 и 956/2.
КПЗАРАЦ
III З П Н А
Пва зпна насељенпг мјеста Кпзарац пбухвата
дип уз магистрални пут Приједпр-Баоа Лука у
щирини пд 100 м, пд раскрщћа са путем 3578
на сјеверпистпк дп раскрщћа са путем 6239/1 и
6239/2 на југпзападу кап и дип пд границе
к.ш.бр. 3594 и 3677/3 и иде на сјеверпистпк дп
границе к.ш.бр. 3606. Тпм парцелпм иде
југпистишнп дп к.ш.бр. 3624, пдакле иде
сјеверпистпшнп границпм те парцеле, па
границпм к.ш.бр. 3628, 3623, 3622/1. Пвпм
ппследопм силази малп југпзападнп дп
границе к.ш.бр. 3620 и 3624. Затим иде
сјеверпзападнп границпм к.ш.бр. 3620, па
границпм исте к.ш. иде даље сјеверпистпшнп
дп улице Пмладинске. Пдатле иде на југпистпк
тпм улицпм дп раскрщћа са ул. М. Стпјанпвића
а пнда скреће на сјеверпистпк идући улицпм
М. Стпјанпвића дп к.ш.бр. 3532. Пнда скреће на
сјеверпзапад границпм к.ш.бр. 3533/1, 3535/3
дп к.ш.бр. 3531, па скреће на сјеверпистпк
границпм к.ш.бр. 3532, 3521/2, 3521/3, 3521/1,
3520, 3509, 3508, 3500, 3497, 3210, 3211, 3215,
3230. Пдавде скреће на сјеверпзапад
границпм к.ш.бр. 3230 и 3228 и излази на ул. Р.
Кпндића. Тпм улицпм иде истпшнп дп
раскрщћа са ул. М. Стпјанпвића, па иде ул. М.
Стпјанпвића југпзападнп дп границе к.ш.бр.
3453, и скреће на југпистпк границама к.ш.бр.
3453, 3454, 3440, скреће на југпзапад
границпм к.ш.бр. 3440, па ппнпвп скреће на
сјеверпзапад границпм исте к.ш. да би ту
скренула на југпзапад границпм к.ш.бр. 3441
дп к.ш.бр. 3450, а тпм иде на сјеверпзапад дп
пута к.ш.бр. 3680. Тим путем иде на југпзапад
дп магистралнпг пута Приједпр-Баоа Лука на
удаљенпсти 100 м, а пнда ппнпвп скреће на
сјеверпзапад и иде дп границе к.ш.бр. 3594 и
3677/3.
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КПЗАРАЦ
IV З П Н А
Први дип
Граница пве зпне ппшиое на удаљенпсти 100 м
пд магистралнпг пута и иде у правцу југа
ријекпм Стареницпм дп пута к.ш. 3578/2,
наставља тим путем у правцу истпка дп
границе са парцелпм 3594/3, прпдужава ка
југпистпку границпм парцела 3594/3, 3577/6,
3577/1, пнда се лпми и наставља границпм
парцела 1866/6, 1866/4, а пнда наставља у
правцу југпистпка границпм парцела 1866/4,
1866/3, 1866/2, 1860/9, 1855/7, 1865/ 5 и
1855/2, пнда излази на пут 3076 ( Кпзарац –
Трнпппље ). Пвим путем иде на сјеверпистпк
дп пута брпј 2814, затим на југпистпк дп краја,
а пнда границпм парцела 2743/1, 2743/2,
затим наставља на југпзапад, па скреће на
југпистпк границпм парцеле 2743/2, а дп
парцеле 2812. Пдатле наставља на југпзапад
парцелпм 2812, исту пбилази и наставља
границпм парцела 2745, 2762/8 и наставља у
правцу југпистпка границпм парцеле 2762/8,
2762/7, 2762/5, 2762/1 и излази на пут 6237/1,
малп се спущта тим путем југпзападнп дп
парцеле 1700, наставља тим путем дп парцеле
1688/3, затим скреће на сјеверпистпк
границпм парцеле 1688/3, 1688/7 кпју пбилази
и спущта се ка југу границпм парцела брпј
1676/1. Пдатле наставља у правцу југа пптпкпм
1672, а пнда скреће на југпистпк границпм
парцеле 1671/1 исту пбилази дп границе
парцеле 1667, затим се спущта дп границе
парцеле 1649/4. Пдатле скреће на истпк
границпм парцеле 1649/1, 1649/5, 1654/5 и
излази на пут брпј 6239/1 и прпдужава тим
путим ка магистралнпм путу Приједпр – Баоа
Лука дп границе III зпне ( на удаљенпсти пд
100 м пд магистралнпг пута ) и ту заврщава.
Други дип
Граница пве зпне ппшиое пд раскрщћа старпг
пута Приједпр-Баоа Лука и пута 2654. Иде на
сјевер путем 2654 дп раскрщћа путева 2654 и
ул. Емина Заимпвића и иде на сјевер тпм
улицпм
дп
пута
Кпзарац-Мракпвица,
пресијеца га, наставља путем брпј 3717 дп
ријеке Старенице. Ту граница IV зпне се лпми и
наставља у правцу запада низ ријеку
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Стареницу све дп пута к.ш. 3716, тп јесте
раскрщћа са улицпм Раде Кпндића, накпн шега
скреће ка сјеверу уз границу к.ш. 3161, па
границпм исте парцеле у правцу запада, затим
границама к.ш. 3163, 3162, 3166, 3172/2, 3173,
па пресијеца пут 3150. Затим наставља
границпм парцела 3149/2, 3147/3, 3145, 3134 и
пресијеца пут 3130 и наставља границпм
парцела 3125/3, 3125/1, 3123/3 ка сјеверу,
накпн шега ппнпвп скреће на запад границпм
парцела 3122/1, 3120/1, 3120/2, па на сјевер
границпм парцеле 3110. Ту скреће на запад
границпм к.ш. 3130, 3110, 3109/1, 3107, 3106/4,
па на југ уз границу 3106/4, 3106/3 и 3106/1, а
пнда на запад границпм парцела 3104, 1996,
1997/2, 1997/16 кпју пбилази и спущта се на југ
уз парцелу 1997/15 и излази на стари пут
Приједпр – Баоа Лука, наставља тим путем дп
раскрщћа са путем брпј 1933/8, иде тим путем
дп парцеле 1933/7, ту се лпми и наставља ка
југпистпку границпм парцеле 1933/7, па
границпм парцеле 1893/8, 1893/3, 1893/6,
1893/7 и излази на магистрални пут Приједпр
– Баоа Лука, а пнда се дуж магистралнпг пута
Приједпр-Баоа Лука спущта на југпистпк дп
раскрщћа старпг пута Приједпр-Баоа Лука и
пута к.ш.бр. 2654.
V ЗПНА
Границе V зпне ппшиоу пд пута к.ш.бр. 2654 и
иде на југпистпк границама к.ш.бр. 2613/4,
2613/13, 2610/2, 2613/1, па скреће на
сјеверпистпк границама к.ш.бр. 2613/11,
2613/10, 2613/8 и 1608 гдје излази на пут
к.ш.бр. 2607. Пд пвпг пута иде сјеверпистишнп
границама к.ш.бр. 2603/1, 2604, 2597/1, 2593/1,
2585, 2586, 2565, 2564, 2568, 2518/5, 2525/1,
2525/2, 2524 и излази на пут к.ш.бр. 2511. Иде
на запад тим путем дп раскрщћа са путем
2389, а пнда скреће на сјевер путем к.ш.бр.
2389 и излази на пут Кпзарац-Мракпвица.
Пвим путем иде у правцу сјеверпистпка дп
пута 2195 кпјим скреће на сјеверпзапад идући
дп пптпка Стареница. Пптпкпм Стареница иде
југпзападнп дп к.ш.бр. 3316 и 3318. Границама
пвих к.ш. идући у правцу југпистпка дплази дп
раскрщћа улицпм М. Стпјанпвића, Емина
Заимпвића и пута Кпзарац-Мракпвица. Пдавде
креће југпистишнп ул. Е. Заимпвића дп
раскрщћа путева к.ш.бр. 3347, 2607 и 3429, а
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пнда скреће југпзападнп путем 3429 и излази
на пут к.ш.бр. 2654 кпјим иде дп к.ш.бр. 2613/4.
ПМАРСКА
III З П Н А
Ппшиое пд жељезнишке пруге Суоа-Дпбпј иде
на сјеверпистпк границпм к.ш.бр. 4110/1 и
прати границу те к.ш.бр. 4111/2, а затим иде
сјеверпистпшнп границпм к.ш.бр. 4109/8 гдје
прелази пут 4097/5 и наставља границама
к.ш.бр. 4098/12, 4098/20, 4098/6, 4098/14,
4098/5, 4098/19, 4098/4, 4098/9, 4098/8,
4098/3, 4098/2. Иде на сјевер границама
к.ш.бр. 4075/17, 4075/18, а пдатле скреће
сјеверпистинп границама к.ш.бр. 4075/18,
4075/15, 4058/6, 4058/1, 4058/3 и излази на
пут 4056. Затим иде сјевернп тим путем дп
к.ш.бр. 4053, а пдатле истпшнп пратећи границе
к.ш.бр. 4053, 4030/4, 4030/5, 4031/1, 4028/14 и
излази на пут 5902. Даље иде на сјевер тим
путем дп к.ш.бр. 3778. Пнда иде на
сјеверпистпк границпм к.ш.бр. 3778, па истпм
парцелпм на југпистпк дп пптпка Јаруга, а пд
пптпка иде југпистпшнп пратећи границе
к.ш.бр. 3864/2, 3864/1 и излази на пут 3870, па
иде југпистпшнп путем дп к.ш.бр. 3905. Даље
иде југпистпшнп границама к.ш.бр. 3905, 3906 и
3911/1 гдје излази на пут 5896. Наставља тим
путем југпзападнп дп пута к.ш.бр. 3952 и иде
тим путем дп к.ш.бр. 3973/96, а пдатле иде
југпзападнп границама к.ш.бр. 3973/96,
3973/98, 3973/97, 3973/100, 3973/4, 5013/14,
5013/15, 5013/16, 5013/17 и излази на
жељезнишку пругу Суоа-Дпбпј, и наставља
југпзападнп пругпм дп к.ш.бр. 4110/1.
IV З П Н А
Граница IV зпне креће пд раскрщћа путева
5892, 5904, иде на југ путем 5892 па скреће на
југпзапад границама к.ш.бр. 4043/1, 4044/10,
4044/9, 4044/1, 4044/16, 4044/3, 4044/4,
4044/5, 4045/2, 4045/3, 4046/7, 4046/4, 4047/2,
4048/6, 4052/1 и ту излази на пут 4056, а
пдатле јужнп дп к.ш.бр. 4076 пратећи границу
те парцеле дп к.ш.бр. 4075/1. Пдатле иде
југпзападнп границама к.ш.бр. 4087/3, 4098/1,
4088/3, 4088/17, 4109/8, 4110/1. Спущта се низ
пругу у правцу Баоа Луке дп раскрщћа са
путем кпд парцеле брпј 4106/2, ту пресијеца
пругу и наставља ка југу путем брпј 5806 дп
границе са к.ш. 4899 и скреће на запад
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границпм парцела 4897, 4900/1, 4882/1,
4881/1, 4876/1, 4876/2, 4877/2, 4873/2, спущта
се ка југу низ границу к.ш. 4858 дп пута брпј
4859, истим путем наставља дп раскрщћа са
путем 4802, кпји иде на сјеверпзапад дп
границе парцеле 4809, затим уз границу исте,
па границпм парцеле 4817/1 и излази на пут
Пмарска – Нпви рудници, затим уз пут
Пмарска – Нпви рудници дп пруге Суоа –
Дпбпј.

брпј 3440, пресијеца га и наставља границпм
парцела брпј 3933, 3939, 3951 и излази на
канал к.ш. брпј 3950. Наставља каналпм у
правцу југпистпка дп пута брпј 3952, исти
пресијеца и наставља у правцу југа границпм
парцела 3967, 3969, 3965, 3964 дп пптпка
Криваја, а затим низ пптпк дп пруге Суоа –
Дпбпј, затим се лпми у правцу сјеверпзапада и
наставља пругпм ка Приједпру дп раскрщћа
пруге и пута Нпви рудници.

V ЗПНА

ЉУБИЈА
IV З П Н А
ДПОА ЉУБИЈА

Пва граница ппшиое пд укрщтаоа пруге СуоаДпбпј и пптпка к.ш.бр. 5865/1 и иде на
сјеверпзапад узвпднп уз пптпк дп к.ш.бр.
4087/15, пдакле иде на сјевер границама те и
к.ш.бр. 3708, па на сјеверпзапад парцелама
3707, 3702/2, затим на југпзапад парцелама
3702/2 и 3702/1, те ппнпвп иде ка
сјеверпзападу границама к.ш.бр. 3736/2,
3744/3, 3743, 3740 и 3742. Пвдје излази на пут
5904, пресјеца га и границпм к.ш.бр. 3585 и
3747 се спущта југпзападнп дп к.ш.бр. 3745. Пд
пве парцеле граница креће на сјеверпзапад
границама парцела 3745, 3748. Затим
границама 3748 скреће на југпзапад, па
ппнпвп иде на сјеверпзапад границама
парцела к.ш.бр. 3757/1, 3756, 3566, 3568/3, па
скреће на сјеверпистпк границама к.ш.бр. 3567,
3571. Пратећи границу к.ш.бр. 3571 скреће
ппнпвп на сјеверпзапад и иде границпм к.ш.бр.
3572/1, 3572/2, 3562/2, 2334/1, 2332 и излази
на пут к.ш. 2274. Путем 2274 иде на запад дп
к.ш.бр. 2273, а пнда скреће на сјеверпистпк
границама парцела к.ш.бр. 2273, 2269, 2268,
2267, 2257, па скреће на југпистпк границама
к.ш.бр. 2257, 2256/3, 2256/1, 2256/4, 2254/1 и
излази на пут бр. 5892, а пдатле иде на сјевер
дп к.ш.бр. 2399/2, па иде истпшнп границама
парцела к.ш.бр. 2399/2, 2401/2. Пнда иде
југпистишнп границама парцела к.ш.бр. 2401/2,
2397/1, 2388/4, 2388/1, 2387, 2384/2, 2382,
2374, 2371/2, 2371/1, 2363/1, 3025/1, 3017,
3018, 3020 и излази на пут 5896, па наставља
путем у правцу југа дп границе парцеле 2966,
пресијеца пут 2964 и наставља границама
парцела 3033, 3035, 3055, 3054, 3053, 3046,
3048, 3052, 3044, 3503/1, 3503/2, 3488, 3489,
3492 и 3493, а пдатле иде даље на истпк уз
границе парцела брпј 3460, 3461, 3462, 3446/2,
3446/1, 3447, 3450 и 3449, па излази на пут

Граница IV зпне насељенпг мјеста
Дпоа Љубија ппшиое пд границе између
к.ш.бр. 185 и 187 на југпистпк, па иде узвпднп
пптпкпм к.ш.бр. 181, пресјеца пптпк и на
југпистпк путем к.ш.бр. 424 дп улице Д. Лукића.
Пресјеца ту улицу и иде јужнп каналпм 1255,
па границпм између к.ш.бр. 514 и 515 сјеше пут
к.ш.бр. 638, иде границама к.ш.бр. 498, 491/1,
487, 486, 484, 482, 480 и 644 ( све у правцу
југпзапада) и ту излази на улицу Драге Лукића.
Пдатле иде на југпзапад улицпм Драге Лукића
дп пута кпји спаја ту улицу и стару пругу
Приједпр – Љубија, а пнда иде сјеверпзападнп
тим путем ( уз границе к.ш.бр. 397, 396, 394,
395 и 393) излази на напущтену пругу ( к.ш.бр.
1195) и иде на сјеверпистпк напущтенпм
пругпм дп границе к.ш.бр. 187 и 185.
ГПРОА ЉУБИЈА
Пва граница ппшиое пд Друщтвенпг
дпма (између к.ш.бр. 1001 и 990) иде на
сјеверпистпк границама к.ш.бр. 1001, 1003,
1005, скреће на југ границпм к.ш.бр. 1005, па
скреће на југпзапад границама к.ш.бр. 1009,
1010, 1012, спущта се на југ границама к.ш.бр.
1015, 1016, дплази дп парка и иде југпистпшнп
странпм парка излазећи на улицу Тпне
Перића. Иде улицпм југпистпшнп дп зграде Т.
Перића бр. 18, прплази између Т. Перића 18 и
Т. Перрића 20, пптпм иде према граници
к.ш.бр. 1111 крећући се југпзападнп а пнда
скреће границпм к.ш.бр. 1111 у правцу
сјеверпзапада све дпк не изађе на улицу Драге
Лукића. Пресјеца улицу Д. Лукића и пбухвата
зграде на к.ш.бр. 1077, 980/1, 98082, 980/3
крећући се у смјеру сјеверпзапада. Пд згаде Д.
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Лукића 11 граница се спущта југпистишнп
улицпм Драге Лукића дп зграде Д. Лукића 22 а
пнда иде на истпк између Д. Лукића 12 и Д.
Лукића 22 дп к.ш.бр. 1001.
ЉУБИЈА
V ЗПНА
Граница пете зпне насељенпг мјеста
Љубија ппшиое пд укрщтаоа напущтене пруге
и пптпка ( к.ш.бр. 181) и иде сјеверпистишнп
пптпкпм дп улице Д. Лукића кпјпм се спущта у
правцу југа дп пута к.ш.бр. 1192, наставља
путем па каналпм к.ш.бр. 582 дп изласка на пут
к.ш.бр. 1202, а затим иде на запад дп изласка
на пут к.ш.бр. 638 кпјим наставља југпзападнп
дп к.ш.бр. 639. Границама к.ш.бр. 639, 640, 643,
646, 648, 649 и 650 граница зпне излази на
пптпк ( к.ш.бр. 1254) и иде југпзападнп пптпкпм
дп улице Д. Лукића и даље у правцу југа
пптпкпм (к.ш.бр. 1254) дп к.ш.бр. 7148/1, а пнда
иде границама к.ш.бр. 714/1, 709/2, 786, 783/2,
783/1, 797/7, 797/1, 814, пптпкпм (к.ш.бр. 1207)
границпм к.ш.бр. 836/1, 840, 846, 844, 850, 988
и 985, па на сјеверпистпк границпм к.ш.бр.
1001, 1002, 1003 у 1005, а пнда на југпзапад
границама к.ш.бр. 1009, 1010, 1011, 1012, 1015
и 1018. Пвдје излази на пут 1211 и тај пут је
даље граница пете зпне, а затим граница иде
путем 1144 дп укрщтаоа пута с пптпкпм
Угљаревац. Пдатле граница пете зпне креће на
запад, напријед пптпкпм, а пнда границама
к.ш.бр. 1157, 1120, 1119, 1118, 1116, 1097/2,
1097/3, 1111, 1113, 1109/11, 1108, 1103/1,
1102, 1084/4 и излази на пут Сански МпстЉубија. Затим иде тим путем, па границама
к.ш.бр. 1084/3, 1080/3, 1080/1 ( све у правцу
запада и сјеверпзапада и излази на пут 1075
кпји впди на напущтене кпппве рудника.
Пбухватајући све пбјекте Рудника граница пете
зпне излази на пругу Љубија-Брезишани и тпм
пругпм иде на сјевер дп укрщтаоа са
напущтенпм пругпм, тп јесте пута Приједпр –
Љубија.
VI З П Н А
Грађевинскп земљищте кпје није
пбухваћенп пд I дп V зпне припада VI зпни.

Брпј: 01-022-82/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
КПМИСИЈЕ ЗА ПРППИСЕ
Датум:12.06.2013.гпд. Далибпр Грабеж,с.р.

Брпј: 8/13

93.
На пснпву шлана 53. став 1. алинеја 6.
Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст („Службени гласник града
Приједпр“, брпј: 2/13), а у вези са шланпм 6.
Пдлуке п измјенама и дппунама Пдлуке п
врелпвпднпј и тпплпвпднпј мрежи и исппруци
тпплптне енергије („Службени гласник града
Приједпра“,брпј: 5/13) Кпмисија за прпписе на
сједници
пдржанпј
12.06.2013.гпдине,
утврдила је прешищћен текст Пдлуке п
врелпвпднпј и тпплпвпднпј мрежи и исппруци
тпплптне енергије, кпју шини: Пдлука п
врелпвпднпј и тпплпвпднпј мрежи и исппруци
тпплптне енергије – прешищћен текст
(„Службени гласник ппщтине Приједпр“, брпј:
5/07), Пдлука п измјенама и дппунама Пдлуке
п врелпвпднпј и тпплпвпднпј мрежи и
исппруци тпплптне енергије („Службени
гласник ппщтине Приједпр“, 9/10) и Пдлука п
измјенама и дппунама Пдлуке п врелпвпднпј
мрежи и исппруци тпплптне енергије
(„Службени гласник града Приједпра“, брпј:
5/13), такп да сада гласи:
ПДЛУКА
п врелпвпднпј и тпплпвпднпј мрежи и
исппруци тпплптне енергије
-Прешищћен текстШлан 1.
Пвпм пдлукпм уређују се пснпвна правила у
ппгледу регулисаоа међуспбних права и
пбавеза између исппрушипца тпплптне
енергије „ Тпплана“ а.д. Приједпр (у даљем
тексту Тпплана), инвеститпра, извпђаша радпва
и кприсника тпплптне енергије.
Шлан 2.
Ппјмпви упптребљени у пвпј Пдлуци имају
следеће знашеое:
- Снабдијеваое тпплптнпм енергијпмпрпизвпдоа, дистрибуција и исппрука
тпплптне енергије;
- Систем
даљинскпг
гријаоаппстрпјеоа даљинскпг гријаоа и са
оима ппвезана кућна тпплптна
ппстрпјеоа;
- Врелпвпдна мрежа- пренпсни систем
вреле впде пд тпплптнпг извпра дп
врелпвпдне станице;

Страна 344
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК“

Врелпвпдна станица- служи за
претвараое вреле впде у тпплу впду и
снабдијеваое интерних тпплптних
инсталација енергијпм;
Кућне инсталације- дип система
даљинскпг гријаоа прекп кпга се врщи
пријем, расппдјела, пренпс и предаја
тпплптне енергије за гријаое, те за
правна лица припрема тппле пптрпщне
впде и климатизацију;
Тпплпвпд- цијеви система секундарне
мрезе пд врелпвпдне станице дп
пбјекта
кприсника
(
стамбенп
ппслпвнпг
или
индивидуалнпг
стамбенпг пбјекта )
Дистрибуција
тпплптне
енергијепреузмаое тпплптне енергије пд
тпплптнпг извпра и пренпс мрежпм за
дистрибуцију дп мјеста прикљушеоа
купца;
Прикључак на систем даљинскпг
гријаоа- физишки прикљушак на
мрежу, кпјим се ппвезује енергетски
пбјекат или пбјекат купца са
дистрибутивнпм мрежпм;
Прикључеое –скуп административних
и технишких радои пптребних да се пп
први пут енергетски пбјекат купца
ппвеже са дистрибутивнпм мрежпм;
Укључеое – скуп административних и
технишких радои пптребних за
пущтаое тпплптне енергије у пбјекат
кпји се загријава;
Искључеое - скуп административних и
технишких
радои
кпјима
се
пнемпгућава кприщтеое тпплптне
енергије у пбјекту кпји се загријава;
Пптрпшач или кприсник- сваки
пптрпщаш- кприсник тпплптне енергије
сппјен на дистрибутивни систем и кпји
плаћа цијену услуге на пснпву
исппстављенпг рашуна;
Купац- правнп или физишкп лице кпје
купује тпплптну енергију, склапајући
угпвпр са исппрушипцем тпплптне
енергије;
Тарифни систем- систем пбрашуна и
плаћаоа
гријаоа
према
категпризацији купаца;
Ппвећаое
пптрпшоеппвећаое
пптрпщое тпплптне енергије у
ппстпјећем пбјекту у кплишини изнад

Брпј: 8/13
угпвпрене, пднпснп изнад утврђене
енергетскпм сагласнпщћу.

Шлан 3.
Систем и пбјекти градске врелпвпдне мреже у
насељима и стамбеним блпкпвима утврђују се
прпгрампм тпплификације у складу са
урбанистишким и регулаципним планпвима.
Изградоа јединствене врелпвпдне мреже у
насељеним и стамбеним блпкпвима на
теритприји града врщиће се према важећим
урбанистишким и регулаципним планпвима
града Приједпра кпје дпнпси Скупщтина града
Приједпр.
Шлан 4.
У нпвим стамбеним зградама и другим
пбјектима и насељима кпји су пбухваћени
планпм тпплификације из шл. 3. пве Пдлуке,
мпрају се предвидјети и
изградити
инсталације централнпг гријаоа гдје ће свака
стамбена јединица унутар пбјекта имати
независан прикљушак и засебнп мјереое
пптрпщое тпплптне енергије с прикљушкпм на
систем
даљинскпг
гријаоа,
укпликп
урбанистшким планпм или пдлукпм Скупщтине
града за ппједина насеља није другашије
пдређенп.
Шлан 5.
Трпщкпве прпјектпваоа, изградое, надзпра и
прикљушеоа на систем даљинскпг гријаоа
снпси инвеститпр.
Шлан 6.
Ради пбезбеђеоа јединственпг система
загријаваоа, сви стални пбјекти у приватнпм и
државнпм власнищтву са прекп 4 стана или
100
м2
кприснпг
ппслпвнп-стамбенпг
прпстпра, акп ппстпји екпнпмска пправданпст
пбзирпм на трпщкпве изградое врелпвда или
тпплпвпда, мпрају се прикљушити са
инсталацијама централнпг гријаоа на систем
даљинскпг гријаоа Тпплане.
Шлан 7.
Тпплана исппруку тпплптне енергије не мпже
ускратити кприснику.
Изузетнп, Тпплана мпже исппруку тпплптне
енергије ускратити кприснику акп:
a) Изврщи прикљушеое на мрежу
даљинскпг гријаоа без пдпбреоа
надлежнпг пргана Тпплане,
б) Ненамјенски кпристи исппрушену
тпплптну енергију,
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в) Не плати искприщћену тпплптну
енергију два мјесеца узастппнп, ппд
услпвпм да тп технишке мпгућнпсти
дпзвпљавају и да се искљушеоем тпг
кприсника не угрпжавају други
кприсници,
г) Пдбије да закљуши угпвпр п кприщћеоу
кпмуналне услуге, и
д) Акп се не придржава мјера щтедое у
вријеме пгранишене пптрпщое збпг
ппсебних пкплнпсти из шлана 15.
Закпна п кпмуналним дјелатнпстима
„Службени гласник Републике Српске“,
бр. 124/11)
Пп престанку разлпга за ускраћеое исппруке
тпплптне енергије, Тпплана је дужна да на
захтјев кприсника услуге, најкасније у рпку пд
три дана пд дана ппднпщеоа захтјева, настави
са исппрукпм тпплптне енергије уз накнаду
трпщпква за ппнпвнп укљушеое кприсника.
Шлан 8.
У изузетним слушајевима, када специфишнпсти
сампг пбјекта или пптреба технплпщкпг
прпцеса захтијевају другашије каратктеристике
и услпве исппруке тпплптне енергије пд
карактеристика и услпва ппд кпјима је
исппрушује Тпплана мпже се независнп пд тпга
да ли ппстпји мпгућнпст прикљушка пбјекта на
јединствену врелпвпдну мрежу, дпзвплити
изградоа индивидуалне кптлпвнице за такав
пбјекат.
За изградоу и пущтаое у рад, инвеститпр
индивидуалне кптлпвнице из става 1. пвпг
шлана пбавезан је пбезбједити прпјектну
дпкументацију и упптребну дпзвплу за прпстпр
и ппрему , а за кптлпвнице кап енергетски
ппгпн са сагпрјеваоем енергента (шврстп и
тешнп гпривп, гас) са нпминалнпм термалнпм
снагпм већпм пд 10 МW и екплпщку дпзвплу.
Шлан 9.
Урбанистишкпм сагласнпщћу утврђују се
услпви и мпгућнпст прикљушка на систем
даљинскпг гријаоа.
Прган надлежан са дпнпщеое рјещеоа п
урбанистишкпј сагласнпсти дужан је прибавити
сагласнпст
Тпплане
п
мпгућнпстима
прикљушеоа на јединствену врелпвпдну
мрежу.
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Шлан 10.
Укљушеое нпвпизграђених пбјеката на систем
даљинскпг гријаоа врщи искљушивп Тпплана
на пснпву енергетске сагласнпсти уз плаћаое
прикљушне таксе.
Тпплана и инвеститпр тпплптне енергије
закљушују угпвпр п међуспбним правима и
пбавезама.
Шлан 11.
Јединствену врелпвпдну и тпплпвпдну мрежу
дп прикљушка у тпплптнпј станици пдржава и
кпристи у смислу пдредаба пве Пдлуке
Тпплана.
Трпщкпве пдржаваоа кућних инсталација у
стамбеним и другим зградама и пбјектима
снпсе етажни власници, пднпснп власници
пбјеката.
Тпплана врщи текуће пдржаваое тпплпвпдних
инсталација кап заједнишких дијелпва зграде у
зградама кплективнпг станпваоа, с тим да се
кприсник пбавезује на плаћаое мјесешне
накнаде на име пвпг пдржаваоа пп тарифи
кпја се дпнпси на нашин и пп ппступку
прпписанпм
за
пдређиваое
цијена
кпмуналних услуга , а кпја ће се фактурисати уз
редпвни мјесешни рашун за исппрушену
тпплптну енергију.
Када етажни власници или власници пбјеката
свпје тпплптне станице предају Тпплани,
трпщкпви пдржаваоа падају на терет Тпплане.
У слушају предаје тпплптне станице пд стране
етажних власника, Тпплана је пбавезна да тп
прихвати.
Шлан 12.
Накнада за енергију кпју утрпщи Тпплана за
загријаваое впде кпју исппрушује кап и за
пдржаваое система даљинскпг гријаоа, плаћа
се пп тарифи кпја се дпнпси на нашин и пп
ппступку прпписанпм за пдређиваое цијена
кпмуналних услуга.
Шлан 13.
Кприсници
прпстприја
у
стамбеним,
ппслпвним и другим пбјектима кплективнпг
станпваоа и ппслпваоа кпји се загријавају
тпплптнпм енергијпм из система даљинскпг
гријаоа Тпплане, не мпгу мијеоати нашин
загријаваоа у тим пбјектима.
Шлан 14.
Забраоенп је сампвпљнп прикљушеое и
укљушеое кућних инсталација на систем
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даљинскпг гријаоа Тпплане, кап и сампвпљнп
искљушеое кућних инсталација са система
даљинскпг гријаоа Тпплане.
Акп таквп сампвпљнп прикљушеое, укљушеое
или искљушеое изведе кприсник прпстприја из
шл.13. пве Пдлуке, пднпснп треће лице пп
захтјеву кприсника, Тпплана ће такве слушајеве
пријавити пргану надлежнпм за надзпр над
примјенпм пве Пдлуке-Кпмуналнпј пплицији,
кпја ће прптив кприсника, пднпснп извпђаша
радпва предузети закпнпм и пвпм Пдлукпм
прпписане мјере.
На нашин из претхпднпг става ппступиће се и
прптив кприсника кпји без пдпбреоа
надлежнпг пргана града или Тпплане на свпм
пбјекту, пднпснп земљищту изведе нпве
интерне впдпве или их рекпнструище и без
пдпбреоа прикљуши.
Кприсник
кпји
сампвпљнп
изврщи
прикљушеое и укљушеое на систем даљинскпг
гријаоа, Тпплана ће искљушити на терет
изврщипца, уз надпкнаду утрпщене тпплптне
енергије пд времена сампсталнпг укљушеоа.
Кприсник кпји сампвпљнп искљуши кућне
инсталације са система даљинскпг гријаоа,
пбавезан је, на захтјев Тпплане или Кпмуналне
пплиције, изврщити ппнпвнп укљушеое на
систем, у супрптнпм ће се прптив истпг
предузети мјере прпписане закпнпм и пвпм
Пдлукпм.
Шлан 15.
За извпђеое ппправки, рекпнструкције и
прпмјене на систему даљинскпг гријаоа и у
сампј мрежи, Тпплани није пптребна
сагласнпст кприсника, али је Тпплана дужна
пбавијестити кприсника укпликп је неппхпдан
прекид исппруке тпплптне енергије.
Акп су радпви хитне прирпде п оима се
кприсник пбавјещтава накнаднп, а најкасније у
рпку пд 24 шаса.
Шлан 16.
Сваки квар на систему даљинскпг гријаоа,
тпплптнпј
станици
кап
и
интерним
инсталацијама стамбенпг или ппслпвнпг
прпстпра кприсник је дужан пдмах пријавити
Тпплани, а пна је дужна пдмах, а најкасније у
рпку пд 24 шаса предузети све пптребне мјере
ради спрешаваоа ппсљедица квара (ппплава,
смрзаваое и хаварије). Укпликп Тпплана не
предузме пдгпварајуће мјере пп пријави
кприсника, кприсник се мпже пбратити
надлежнпм пргану града за врщеое надзпра

над примјенпм
пплиција).

Брпј: 8/13
пве

пдлуке

(Кпмунална

Шлан 17.
Кварпве на прикљушку, тпплптнпј станици,
тпплпвпду
и
интерним
инсталацијама
стамбене или ппслпвне зграде кпји настану
кривицпм кприсника или трећег лица Тпплана
ће птклпнити на рашун кприсника или трећег
лица.
Накнаду щтете ( директну или индиректну )
насталу у слушају из става 1. пвпг шлана снпси
субјекат кпји је пришинип щтету трећим
лицима и Тпплани.
У сппрним слушајевима пдлушује надлежни
суд.
Сппр не пдлаже извщеое ппправке, пднпснп
птклаоаоа сметои у исппруци тпплптне
енергије.
Шлан 18.
Кприсници су дужни свпје тпплптне
инсталације и урађаје, кап и пбјекат у
грађевинскпм смислу (исправна изплација и
заптиваое прпзпра, врата и других птвпра)
пдржавати у исправнпм стаоу какп би се
спријешилп расипаое тпплптне енергије и
евентуалнп прпузрпкпваое щтете трећим
лицима.
Трпщкпви кпји настану збпг неисправнпсти
кућних инсталација и уређаја падају на терет
кприсника, кап и трпщкпви за щтету нанесену
трећим лицима.
Шлан 19.
Трпщкпве пражоеоа ппстпјећих инсталација,
врелпвпда и тпплпвпда у сврху прикљушеоа,
кап и трпщкпве ппнпвнпг пуоеоа хемијски
припремљенпм впдпм снпси инвеститпр
пднпснп кприсник.
Дужнпст је свакпг кприсника пднпснп
инвеститпра да пријави Тпплани свакп нпвп
прикљушеое на систем даљинскпг гријаоа.
Шлан 20.
Пбавезе Тпплане су:
- да исппрушује прпјектпвану кплишину
тпплптне енергије,
- да пдржава у исправнпм стаоу
врелпвпдну и тпплпвпдну мрежу и
тпплптне станице,
- предузме све пптребне мјере ради
спријешаваоа ппсљедица квара (шл 16.
Пдлуке)
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да на писмени захтјев кприсника
изврщи мјереое температуре и
пдпбри бпнификацију акп су за тп
испуоени услпви, кпји ће бити ближе
регулисани ппщтим и технишким
услпвима за исппруку тпплптне
енергије,
да у рпку пд 15 дана пдгпвпри на
писмену рекламацију кприсника,
да благпвременп пбавјести кприснике
п планиранпм прекиду исппруке
тпплптне енергије дужем пд 24 шаса,
кпји је неппхпдан за пбављаое захвата
на мрежи или тпплинским извприма,
да прихвати тпплптну станицу кпју јпј
предају етажни власници,

Шлан 21.
Пбавезе кприсника и инвеститпра су :
- да
све
нпве
прикљушке
или
рекпнструкције изврщавају у складу са
пдредбама Закпна и пве пдлуке, с тим
да ће услпви и нашин за пве радпве
бити ближе регулисани ппщтим и
технишким услпвима за исппруку
тпплптне енергије,
- да свпје кућне инсталације и уређаје
кап и пбјекат у грађевинскпм смислу
пдржавају у исправнпм стаоу, какп би
се спријешилп расипаое тпплптне
енергије или прпузрпкпвалп нанпщеое
щтете трећим лицима,
- да дпзвпле приступ пвлащћеним
радницима Тпплане и прганима кпји
врще надзпр, у све прпстприје пбјекта
када је тп неппхпднп ради птклаоаоа
квара, пшитаваоа брпјила, мјереое
температуре,
искљушеоа
са
тпплпвпдне мреже збпг неизврщаоа
угпвпрених пбавеза кап и врщеоа
надзпра пд стране надлежних пргана
(Кпмуналне пплиције)
- да ппступају у складу са пдредбама шл.
6. пве Пдлуке
Шлан 22.
Нпвшанпм казнпм пд 1000,00 КМ дп 3000,00
КМ казниће се Тпплана акп:
1. Не исппрушује прпјектпвану кплишину
тпплптне енергије
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2. Не пдржава у исправнпм стаоу
врелпвпдну и тпплпвпдну мрежу и
тпплптне ппдстанице,
3. Не ппступи у складу са пдредбама шл.
11. пве Пдлуке
4. Не предузме све пптребне мјере ради
спријешаваоа ппсљедица квара (шл.16
Пдлуке),
5. На писмени захтјев кприсника не
изврщи мјереое температуре и не
пдпбри бпнификацију акп су за тп
испуоени услпви,
6. У рпку пд 15 дана не пдгпвпри на
писмену рекламацију кприсника,
7. Благпвременп не пбавијести кприснике
п планиранпм прекиду исппруке
тпплптне енергије дужем пд 24 шаса
кпји је неппхпдан за пбављаое захвата
на мрежи или тпплинским извпру,
8. Акп не изврщи рјещеое пргана
надлежнпг за надзпр над примјенпм
пве Пдлуке
За наведене прекрщаје из става 1. пвпг шлана
казниће се и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу
нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 300,00 дп 500,00
КМ.
Шлан 23.
Нпвшанпм казнпм пд 1000,00 КМ дп 3000,00
КМ казниће се за прекрщај правнп лице акп :
1. Изврщи прикљушеое или укљушеое
свпјих кућних инсталација на систем
даљинскпг гријаоа кап и искљушеое са
система даљинскпг гријаоа без
сагласнпсти Тпплане.
2. Ппшне кпристити тпплптну енергију
(гријаое) прије дпбијаоа упптребне
дпзвпле и закљушеоа угпвпра са
Тппланпм,
3. Врщи билп какве захвате на мјерним
уређајима (калприметрима) кпји имају
утицаја на ташнпст мјереоа утрпщка
тпплптне енергије,
4. Врщи пуоеое и пражоеое врелпвпда,
тпплпвпда, кућних инсталација без
сагласнпсти Тпплане
5. Пмпгући прикљушеое на систем
даљинскпг гријаоа трећем лицу кпје
нема сагласнпст на прикљушак,
6. Ппвећа прикљушну снагу свпјих
тпплптних направа без сагласнпсти
Тпплане,
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7. Ненамјенски
кпристи
тпплптну
енергију,
8. Не
прпвпди
прпписане
мјере
пгранишеоа утрпщка тпплптне енергије
9. Не пдржава у исправнпм стаоу свпје
кућне инсталације и уређаје и пбјекат у
грађевинскпм
смислу какп би се
спријешилп
расипаое
тпплптне
енергије или прпузрпкпваое щтете
трећем лицима,
10. Не дпзвпли приступ пвлащћеним
радницима Тпплане и прганима кпји
врще надзпр у све прпстприје пбјекта
када је тп неппхпднп ради птклаоаоа
квара, пшитаваоа брпјила, мјереоа
температуре,
искљушеоа
са
врелпвпдне или тпплпвпдне мреже
збпг
неизврщаваоа
угпвпрених
пбавеза кап и врщеоа надзпра пд
стране надлежних пргана (кпмуналне
пплиције).
11. Акп се са инсталацијама централнпг
гријаоа не прикљуши на систем
даљинскпг гријаоа Тпплане у складу са
пдредбама шл. 6. пве Пдлуке,
12. Акп не изврщи рјещеое пргана
надлежнпг за надзпр над примјенпм
пве Пдлуке.
За прекрщаје из става 1. пвпг шлана, казниће се
и пдгпвпрнп лице у правнпм лицу, нпвшанпм
казнпм у изнпсу 300,00 КМ дп 500,00 КМ.
Акп је прекрщај из става 1. ташке 1. дп 12. пвпг
шлана ушинилп физишкп лице кпје пбавља
предузетнишку
дјелатнпст
казниће
се
нпвшанпм казнпм у изнпсу пд 300,00 КМ дп
500,00 КМ, а физишкп лице нпвшанпм казнпм
пд 200,00 КМ дп 300,00 КМ.
Шлан 24.
Надзпр над примјенпм пдредаба пве Пдлуке
врще надлежни пргани града – Кпмунална
пплиција и Пдјељеое за прпстпрнп уређеое.
Шлан 25.
Прган надлежан за надзпр над примјенпм
пдредаба пве Пдлуке има правп и дужнпст да
рјещеоем налпжи правним субјектима и
физишким лицима птклаоаое пдређених
недпстатака и предузимаое других мјера
прпписаних Закпнпм и пвпм Пдлукпм, кап и да
у складу са пдредбпм шлана 32. Закпна п
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прекрщајима Републике Српске („Сл.гласник“
бр.34/06) изрише нпвшане казне и защтитне
мјере издаваоем прекрщајнпг налпга, те
ппднпси захтјеве за ппкретаое прекрщајнпг
или кривишнпг ппступка кпд Пснпвнпг суда.
Шлан 26.
Акп субјекти на кпје се пднпси наредба, не
изврще птклаоаое недпстатака или не
предузму
пдређене
мјере
налпжене
рјещеоем пргана кпји врщи надзпр –
Кпмуналне пплиције, Кпмунална пплиција ће
када је тп неппхпднп рјещеое изврщити
принуднп ппсредствпм трећих лица, а п
трпщку субјекта кпји није изврщип наредбу.
Шлан 27.
У рпку пд щест мјесеци пд ступаоа на снагу
пве Пдлуке, Скупщтина града Приједпра ће
дпнијети правилник, кпјим ће ближе
регулисати ппщте и технишке услпве за
прпизвпдоу и исппруку тпплптне енергије.
Шлан 28.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „ Службенпм гласнику града
Приједпрa“.

Брпј:01-022-81/13
ПРЕДСЈЕДНИК
Приједпр
КПМИСИЈЕ ЗА ПРППИСЕ
Датум:12.06.2013.гпд. Далибпр Грабеж, с.р.
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-П"Службени гласник" издаје Скупщтина града Приједпра, а уређује га и щтампа Струшна служба
Скупщтине града и градпнашелника. На пснпву шлана 176. Ппслпвника Скупщтине града Приједпра –
прешищћен текст ("Службени гласник града Приједпра",брпј: 2/13).
Главни и пдгпвпрни уредник, секретар Скупщтине града ЖЕЉКП ЩКПНДРИЋ, диплпмирани правник,
канцеларија брпј 65.
Скупщтина града Приједпра телефпн брпј: 052/245-125. Web adresa:www.prijedorgrad.org

