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Обавјештава се јавност да је на сједници Скупштине Града Приједора одржаној  
29.12.2021.године донесена Одлука о измјени и допуни Одлуке о приступању изради 
измјене дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким 
комплексом – II Фаза („Сл. гласник Града Приједора“ бр. 22/21), у даљем тексту: План. 

Ради се о измјени и допуни раније донесене Одлуке о приступању изради измјене 
дијела Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом 
– II Фаза („Сл. гласник Града Приједора“ бр. 6/21) на иницијативу заинтересованог 
инвеститора на основу које је измјењен обухват предметног Плана као и приједлог за 
планско рјешење у склопу истог у смислу намјене обухваћеног подручја и потребне 
комуналне инфраструктуре. Наведеном Одлуком измјењен је и назив предметног Плана у 
Регулациони план „Центар – Исток“ Блок 1.  

У току су припремне активности на прикупљању приједлога и сугестија за појединачна 
планска рјешења у склопу обухвата Плана. 
 

Израдом Регулационог плана „Центар – Исток“ Блок 1 биће обухваћен дио простора 
између Радничке улице и улице Бориса Кидрича у Приједору, а односи се на к.ч.бр. 2572, 
к.ч.бр. 2577, к.ч.бр. 2578 и к.ч.бр. 2579, све  К.О. Приједор 1 (н.п), у укупној површини од 0.27 ha 
који захвата дио обухвата Допуне Регулационог плана централне зоне Приједора са 
споменичким комплексом – II Фаза, донесеног 2008. године. Обухват Плана приказан је на 
карти и уз Одлуку о измјени и допуни Одлуке о приступању изради измјене дијела Допуне 
Регулационог плана централне зоне Приједора са споменичким комплексом – II Фаза 
изложен у просторијама Градске управе Града Приједор (огласна табла Одјељења за 
просторно уређење на II спрату) и на web-site-у Града Приједора: 
http://www.prijedorgrad.org/ . 
 

ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована лица, власници некретнина, корисници простора и 
учесници у његовој изградњи и уређењу, да узму учешћа у изради Плана ДОСТАВЉАЊЕМ 
ПИСМЕНИХ ПРИЈЕДЛОГА, МИШЉЕЊА И СУГЕСТИЈА за планска рјешења на земљишту или 
објектима у њиховом власништву.  
             

Писмени приједлози, мишљења и сугестије достављају се путем протокола Градске 
управе Града Приједор - Одјељењу за просторно уређење у форми дописа до 18.02.2022.год.  
   
                    Потребне додатне информације у вези са наведеним активностима могу се 
добити у Одјељењу за просторно уређење (канцеларије бр. 52, 53 и 55, II спрат зграде 
Градске управе). 
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